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 هنهرب و كيس و فی رظ

 هلجم ٩۲ هحفص رد لازغ نوچمهح

 هن . دنک یم یثامندوخ ریاوکسا

 زا دراج اتو
 هتسشن یزیمتشپ ؛ ایند نآخزود

 یزگمدشکع رد . دسون یه زین

 :ناود:نمامل 5 داف دتسین ةتعرت
 درادیت ایوگ هاگن و هدیشک زارد

 هک مه یرگید فلتخم یاهسکع
 مشچب هتشادرب وا زا « وزتیرد

 : تسشا بلطم رتیت ودروخیم

 نا دیو زار هتیقراخ اتلاد
 یساکع اهنت وزتید !ریز « وزتیر
 هاز وا مد رحب هتسناوت نت سا شا

 « دد اب

 هیون اب کی اهونآ اد ایل ااه
 لاس یس هک زورما ات , دوب هلاس
 هکیماکنهزا ار وا ميسانشیمدراد

 كروی وین رد . دوبنکن ام مررد هک
 دوویل اه رد و دوب یساکع لدم

 وا اب . میتخانشیم دوب سی رتک آ

 یرایک لاو دزمان هک عقوم نآ رد
 یلچین ام وی رام تنک سمه « دوب

 دوب ستنک هجیتن رد و یتوکسا
 زا هک هاگنآ زابو میتشاد یئانشآ

 هتشروزتیر نیمهاب و نفخ.

 لفاحمتب س راپ رد تفای قشع ۲

 شریخا ملیفردهرخالاب ودشسیراپ
 تیقفومو دیشخرد «قشعه داد رد)»

 میتشاد رظن ریز اروا تفاب

 1 مدیسرپ وا زا

 دوخ دیتسه نزهکنیازا

 نادلد اب دینیبیم تخبشوخ ار

 یک نز ؟ دیشاب درم تسا وخیم

 رتناسآنز یا ریامش رظنب زو رما

 ؟ هرم اب تسا

 .منک یمنارعوضومنیارکف -
 نشیگایار دوتا نزالوصاا
 یک رگید زورما و دن ادو درم زا

 ساسحا دراد یرتخد هکنیا زا

 كي هلوت الاح ؛دنکیم لاعفنا
 لاحشوخا رمدآ ,سپهزادن اب ۳ ستخد

 ذگ . دنک یم

 تار موآ رس یاهو تب هوا
 کف . درکیم هدزتشحو كکر سم

 

 نبخ هکین امز نآ تش

 یاههداوناخ طقف نالا . منکیم

 یاهراد هناخراک اب یمیدق بصعتم

 تیعد اه وفا ور نر
 ناشروما هدننادرگ و ثراو هک

 .دهاوخیم رسپ طقف ناشلد دشاب

 نتشاد هلاسمد مک یلیخت [ستتف و

 9 منکیم کف رتخدایرسپ
 . رلفک ار لثم رادهن اخراک هن و

 یگلاس ۱۷ ۰ ۱ رد مه مرتخد

 .دوخ تشون رس رد لماک یدازآ زا

 هکن انچمه دش دهاوخ رادروخرب
 ۲ مدروآ تسدب اریدازآ نیا مدوخ

 دهاوخهن القاع ,ایسنم ظنب نیا

 هجوچیهب رتخد تیبرت . دوب

 اهنت تسین سسپ تیبرت زارتتخس

 یتیمم شرتهات مهآتتما یفاک
 اب مردام و ردپ هکنانچمه دشاب
 یگل اسهدزاودرد نم . دندوب نم
 متشادیه اک [ یبوخب تقلخزار زا

 هک تسا تسرد . هلب

 یناساب نزیارب زورما یک دن ز

 هک دسریم مرظنب اما . تسا درم

 4 یئاههاد « یگدنذ نیا رد

 و رتشیب . تسا زاب نز ولج

 یگ دن ز یاههار زا رت رسدردیب
 رسپ كد ددامرگ | نم : تسا درم

 رتفیپ یاهبراتفرگ ًامتح مشاب
 . تشاد مهاوخ

 .تساروطنیا دیدرت نودد -

 ین ز هک تسا هدشن هدید لاحب ات

 ماجنا دنادن ای دناوتن ار یراک

 ررقم دوب نم هدهعپ رگا . ده
 فو رج هاب هک مدرس
 سیاربرد ؛ نتیشحواهن ز نم یظنب

 طیارش لب اقم رد و رتمواقم درد
 اهدرم زا رتاجرد اپ هدننک دیما ان

 نزیگلاس هدجیهرد نز . دنتسه

 نس نما رو دم اسها تسا یلهاک

 تا یگلاس۵ رد نز یگددنز

 هد یگلاس ۴۰ رد درم هکن ] لاح

 . دسریم تیعقوم نیا
 یدازآ هیضقرس میورب

 تمرح وزورید و زورسمآ نز
 فالتخا هک دینک ی مرکف.هدا ون اخ
 ناشیاههچب وءایل وا نیب رکفحطس

 دوم نا فا

 وام نیب « تسا یعیبط زیچ تلب

 شیپ لاس هدزناپ مع نامناردپ

 هتشاد دوسجو یراوبد نینچ

 ؟ تسا

 زورمآنید تسا یراوبدنیا ت

 و بجح ژایراوید . زور همه و

 لب اقریغ یراوید هن اما . مارتحا

 نامکمک امءایل وارگ |. روبعوذ وفن

 نیاتف ميتسن اوتیمن دن دنکیمن

 نم . میبای تسد میداد هک یدازآ

 متفرگ میمصت هک مدوب هلاسهدزناپ

 مردپ . موشیساکعلدم گكرویوین رد

 لاحنیا اب و درک قیوشت راکنیااب ارم
 وا و نمند یشحاف ینس فالتخا

 ۱۷یتقونم رتخد . تشاد دوجو

 ما هلام لهع ید هووقب هبلام
 دوب هداوخ ناسآ نمیارب وا مهف
 هل اس هدزن اپ نم یتقو هکیلاح رد
 هک مردپ یارب مجئاوح گرد مدوب
 یت لکشمتشا ذگییه اپیریپ هن اتس اب

 هچب تشه مردام

 اهنآ هکنآ نودب درک گر زب ار
 تاررقم یارجا هب روبجم ار

 . دنکب زیمآ بصعت تكشخوتخس
 نیابلئاسمو ءایشالرد

 یسناسآ نیاب هتسویپ « وح

 قارغاب هتخیمآ یهاگ و تسین
 . هوشیم

 نر تل زا نمالرد دییبد -

 دیابن نز نیا هک تسنآ « بوخ
 جاودزا درمابیقالخا لئالدب طقف

 قشع طقف مزال هم و

 تسود ار یدرم ینز رگ .
 هزادنا نآب

 دی اب دیسردشکد شیپ ارجاودزا هک

 لاحره زاد دیآ رد وا یرسمهد

 جاودزا ناسناات ون تماهش

 دنناوتیمن هک اهنآ . دنکناب دنکب

 ریغای ینون اقطباشردأر یدن زرف
 ندادیکدن زقح دن روآ راب ینون اق

 . دن رادن ار واب

 منیبیم نوچ میوگیم اداهنیا نم
 نزكي ناونعب ار شتفگ قح هک

 ولجب یمدقنز:دمهفیمن درم مراد

 شیوخیاجردنانچمهوا وهتشادرب
 جت امیقاب

 یلهنیت راما زلاابیچالاذ انایروا :زا بلاج ی وکتفک تب

 «دیث یگیمامش هک ی مدقنی ا-

 -تسا هدش هتشادرب درم كمکت

 دن (هتف ریذپ هک دنتسه اهدرمنیا

 یداذآ وابو دیابب ولجب نز
 . دن (هداد

 نمهک یئاهدرمرتشیب . هن -

 اهن ز یلعف عضو فل اخم

 و دنک یم باختنا اروا « دوریم

 ۰ 3 جو ریکتیه تسد رد ار راکتبا

 تا «قشعهراب رد»نمرخآ م ف

 یبوخم هل اسمنیا « لادن اتسارثا زا

 دیاب سپنیازا نز . دوشیم هدید

 . دنک تیامح ار دم

 . دنرادن ار ناسمز تشدک گرد

 مش اهدرم

 هقیقد هدفرظ هک تسا یعقوم نالا

 تسایندش «یراک هک دیمهف ناوتیم
 مهقشع لومشم هدعاقنیاو ییخاب

 مایجنا تعرسب نیچ همه . دوشیم
 دریگیم
 ینالوط
 ۰ مامت تعسد

 تابتا هک دینکت شومارف -

 نکمم مه تعرس نیمهب
 . ددوخب بی رف

 اهدررههک تسا رطاخن ابنیا-

 نارود نودب جاودزا .
 تبحم داجا 0 یدزمان

 سنچ زا ی ششدد دارفا اب اهن زو

 دن نی ربم یئ انشآ حرط دوخ فل اخم

 راک ندنام رادافو بیس نیاب و

 2 تسشاهذش تم

 هیشاح و همدم نودد قشع جی

 هک روطن امه

 سکچیه

 اهدرم .

 ار زورما نر هک دننک ی

 ۳ 9 زا یس س ایقه اب تب اد

 . دوشیم داجیا تع رسد

 دهدیمن تسدتا راه و

 ق تادتخت

 تشاد تسود قیفرو تسود

 تقبقح هک منکیم رکف نم

 تسادرم یعوذ هدنبآ نز دراد

 درب ورزادرمب و نآ تاداعمامت اب
 5 دنک ی م هاگن

 دبث ند فرو

 یزایتمانینچ 2 اهنآ ۰
 ۱۱ لا یشت نال دنشاد هداد و

 اهم سرد وه مات امبقعدرم

 دروخیم مشچب وایگدن ام بقعنیا
 هک تسا هدیمهفن زونه لاحنیاابو

 هجع حق هک تن نا زا
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 زور همهو رو ما نس یرا وب ۵
 نمب مدوب نکنام یتقو -

 متسه «نردعپیت »نز هک دنتفگیم

 قیبطت نامز تساوخابنم مادناو
 و قاچ نز رد زورما , تشاد

 نژ , تسیث هجوت دوم ولاتشوک"

 هک تسیث نا شیئنعم كدود

 زیمآ قارغا ندب یاهیگتسجرب
 هک تسا هدیمهفگید درم . دشاب

 یدوجومهکلب تسین یزاب بایسانز
 یلقع لئاسم وااب ناوتیم هکتسا

 6 درک حرطم ار

 دیت وگیمامش هک بیت رت نیاب -

 با ذج مد دقیاهن زدک دس ربم رظنب

 . دن اهدوب زورما زا رت

 یرتمک ششوک نامدوخ ام -

 سنجرظن زا ندوب باذج یارب
 و رکفت زاین هپ اریژ ميربیمراکب
 طقف اهدیملثم . میاهدربیپ ملکت

 رد رکفنشور .ميتسينآ تدل کف رو

 هک ووب بتکهآ نیز من اهدشقیاسرا
 . تسا نامزاب قیبطت بتکم ام

 زیچ همهرد میهاوخیم ام نونک |

 . میشاب اهدرم لثم
 « امش فب رعنب نردم نژ -

 قیفلت . تسا یکیتامارد نز

 ۰: یاهفرحو یک دا ون اخ یگ دن ز

 شیپنذ یارب یکیتامادد عضو
 2 دروآیم

 ؟ دعبو

 كاينکت تف رشیپ اب .م ادیمن-

 یلیخعضو ۲۰۰۰ لاسرد دیاش

 . دا شیپ یرتمیخو

 ردهک دیآ یمناتشوخ اشک

 ؟ .دینک یک دنا ۰*۲ لات
 . هل « قم

 ارین امز نم . هن نم ۳ *

 ی دو نآ .دذد هک مراد تسود

 لیقدهاوخیمن ملد چیهو . منکیم

 . میایب ایندب رصع نیا ژا دعب اپ
 ۱ سد تا یلکشم نصع اتم رصع

 بپسنیاب و تسالوحت و رییغت صع
 پ تساکا ان درک

 ضایعات ارم قب گقوما
 تردق . دراد تردق نوچ تسین

 و هداوناخ راب دیاب نوچ دراد

 هتشاد شودب اجکی ار دوخ لغش

 دن | وتیمن مهمادکچیهرب ززاو دشاد

 -عقاو زورما نر. دنک یلاخ هناش

 .تساجازم یمدمدوناد رهم ان ,نیب

 هشیمه :تسایتاساسحا سکعد درم

 یرتمک تماقتساو تردق اب ل اسم اد

 . دوشیم دری ور

 یتح ابآ .میریگب هجیتن -

 نزدکدرادن دوجو مه هظحا كاب

 ؟ دشابن داذآ نآ رد
 دوجودرومتكد طقف .|ارچ -

 هب رجنمیتقو نز یدازآ . دراد

 نایمبقشع یاپ هک دوشیم یک درب
 .دش قشاعنز هک یاهظحل زا . دیآ

 ساسحا .دوشیم درم ریساوموکحم
 و تیامحو تسوا هدرب هک دنکیم

 سا دنا وه دات اقا
 نوچ ۳ ماهدرک هد جت ارنیا دوخ

 ات . متسه مه زونهو ماهدش قشاع

 یلنیت اما زلا و یچالاف اذ اب روا یوگتفگ

 ؛مربیم سد مقوشعم زا دودیتف و

 نی ارب رد ها < مدازآ و ندردمین ز

 هجیتن سپ . متسین رتشیب یزینک وا

 نردم نز زونه مهنم هک مد ویکتم

 دوشیمن قشاع نردمنزارب زماهدشن

 ار دوخ یدازآ دهاوخیمن نوچ

 با رهش : همجرت . دهدد تسد زا
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 روتکی و
 ر وی ام

 و فورعم هشمد رنهنی آ

 دب یدسماان زا یمددق

 تسا وز ها نکا

 زادعب رویتامروتکیو
 شقن كي ردلاسدابرچ

 یعرف و تیمهآمک
 دوشیم رهاظ

 نیرخآ خیرات زا لاسراهچ
 نیسباو 6 زویت امروتکیو هک یملیف

 یزاب دوویل اه کاسآ لوغ هد دپ

 تدم نیا یطرد 1 درذگیم دو

 نوسماسزایربخیسک ین ال وط ًاعبیتت

 رویت امكيو .تشادن امنیسفورعم

 , دوخ دنمتردق و میظع لکیه اب

 تا امییس هل اعن ایت دور هل

 هتخانش سخایاهلاس نیارد و

 لوک ره نیرتهب دیاش , دوب هدش
 فصونیااب .دشيمیخب رات یاهملیف

 یاهناولهپ همهنابنچسدد اد اروا

 شقن رد وا یزاب . تسناد امنیس

 ؛لیمود.ب لیسس ملیفرد نوسماس

 عفو ره ار فورعم هشسپ ردهند

 هک مکحب لا نه ۰

 نسردتسوآ تب ون هزورجنپ یسک رح
 تف رگ هزادک اهتیف نا ی ات ۵

 دوب هتخودنا هک یاهبامرس |

 هاگشورفتكد تخادرپ راک و بسکد

 8 ام

 هیئاثا و نویزیولت کر زب اتبسن

 یاد ددویل اهرد دوخمساب « لزنم
 لتهو تک رش دنچجرد ه والاعب ودرک

 ار یا یگ دن ز و دد یخیماهس

 دا رک یقه بس

 راس هک زا ها
 دوخ امنیس قیاس لوغ , كيو,لاس
 یاهزات ملیف رد تک یش هدامآ ار

 البقهک روطن امه ملیفنیا . دنکیم

 زا تسا یدیدج یدمک میتشون مه

 زاب نوب زب ولت هاگشو رف كي ء یخیرات یاهملیف بوبحم هنیپ رنه

 دنارذگیم هناگچب تاحب رفت و بو رشهباد دوخ تقو و تساهد رک

 6 «هایور زا دعی» ماند را رلت نتسپ

 زاب هقح درمتي شقن وا ملسف نت اسد

 دوخمینیبب . دنک یمافیا اردایشو

 4 شاهزات شقن هراد رد تب و

 0 دیوگیم

 ًاعقاوو.تسایک انتشحولر ِ

 ار كف نینچ , یتامنیس هقىاس

 نتیپ روجحم یور ملیفهمه دنک لوبق

 تیمهایب نمشقن و ددرگیم زرلس
 ۳ لنلد ودد سر تسایعرف و

 هب جایتحا الوا نوچ مدرک لوبق
 هک من رز تسد زا ابناثو متشاد لوپ

 کند | رجهک دارکیم. تراکش ًابترم

 ارراکنیا یک تک نش ًامنیسرد

 | رمدنتسا وخیم مهلاسراپ 2 مدرک

 ربخ دوزیل ودنهد ره ما و

 لوپ یهاشکی هدننک هیهت هک مدش

 دهدبم نمرح سس هدعو 2 درادن

 . مدرک در ار داهنشيپ هک دوب نیا
 نون اق ارم هک دنتساوخ اهنآ دعی

 ماهدز درض ناشی اد هک هن ۳ نیت

 . دنتسناوتن یل و دننک بیقعت
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 نسردكنیا ۶ رویت امروتکی و

 یدعاسمان یحورعضو 0 ی اس

 هک «یوج» شاهلاس۳۱ نز .دراد

 نت تحاران ار وا دوخ تاعقوت

 اههدننک هیهت یهجوت یب . دنکیم

 وزج ی | ور هک واد اهین و

 هدشبچ وه« دود ز ال وب ی اههشیپ نمه

 و ارم ؛ نسب لاس دنج نا هک

 «یوج» شن زاب رویت امروتکی و

 مر یاهن اب ایخ رد

 .دنک تسمودروخب یکسی وزورهن ابش

 شن زرسرتشیب واب شن زلاحنبارد
 رابدنچ لاحیات مه كيوو .دهدرم

 هد قالط هب دیدن ناونعب اروا

 5 تساهداوت سلجن | سول

 تسایدحب ودنیا تافالتخ |

 ناقک قشم کدو دو ریمن ل معحاهک

 2 دماحن ا لوطب دایز

 اف زا یا یتمسق

 شی امن زا یشان رویتام روتکیو

 نویزیولت رد وا قیاس یاهملیف

 ان شامن .بش رهرد وا دوخ.تسا

 دنیشن یمنوزیولت یاپمامت هقالع

 اردوخ یابیز و هنادرم یامیسو

 هک یفورعم یاهژان وسرپ بلاق رد

 «ناخارداز لابیت اه یاهملیفرد

 هربغ و هلیلد و نوسماس , هقرخ

 . دنک یم اشامت هدرک یزاب

 ِ ]نیخ | رویتام روتکیو
 هتفگ ی امنیس دیارج ناراگنربخ

 ::تسا
 دینک ضاحا رناتدوخ َّض

 رد 7 روت اکی راک ندرت تكحضم 9

 . دینیبب «هاب هر زادعب» ملیف



 :نیول وج
 ...یرالد نویلبمدص زاسهراتس

 «نی ول وج» كچوک رسپ زا
 : دن دیس رپ

 یدش هک کر زب تب

 . یوشب یچ یهاوخیم
 : داد باوجات ۲

 ِ او بس

 هب ار مدرم هکن وچ
 . ددوآایم ناجیه

 نب رتهب زایکی نی ادب اش

 رد هک دش اب یهات وک یاهفی رعت
 هدش زادناج تیمانید نیا قح
 - یوق زایکی هک یو رم « تسا

 یاهرکیپ نیرتذوفن اب و نیرت
 سپ زا . تسام رصع یامنیس

 دوخ درمنیا«دات كي ام کک رم
 ماقم هب یهات وک تدمیط ار

 هب ایود هدنشورف نپ رتگ ر زب
 ناهجتسرپ اب ور قلخ اهن ویلیم
 زورما هکی دوط تسا هدیناسر

 «نی ول وج» مان امنیسیابن درد
 حرخرپ « میظع « هوکشرپ اب
 فدا رتم دنس ابن دو روآباجعا
 وا یهلم اعم حرش ۰. تسا هدش

 هشیپ رنه « رکیب یلن اتسا اب

 یکیپیت ه ومن ءیسیلگن |فورعم
 راک زرطو هرمنیا تیصخش زا
 دصق رکیب یلن اتسا . تسوا

 نازاب رستا زرابم زا یملیف هبهت

 ناهایساب اقی رفآ رد یسیلگن |
 نیا « تشاد ار«ول وز» هلیبق

 . «نیول وج» یارب ار هشق

 : تفک ان [نیوا و درک فی رعت

 اتسا دیسا وخعقوم ره ت

 ادشل وب ینک ملیف اد «ول وز»

 . مسسیم نب
 : تفگر کی بت

 زونه هک وت یلو
 . یاهدیدن ارث ۲ یوب رانس

 دهاوخیم وب رانس

 مشوخ ملیف مسازا نم ؟ راکچ
 عجارملیف رگم هوالعب . دی ایم
 هدهاشم ؟ تسیث ول وزلب ابق هب

 فرطب و دنیابم هک هایسات را زه
 ًامتح دننکیم ترپ هزین مه

 !؟ هراد وی رانس هب

 »ی

 تببص وصخ دنج ( نی ول ۳1

 امنیس هراتس ٩ هحفص |

 ینقو هکنیالوا « دراد هدمع

 لمع ًاعتح داد یسک هب یلوق
 یلن اتسا هب هک یل وق لثم «دنک ی م

 كي وا ملیف زا و داد رکیب

 تخاسین اهج ریهشنویسک | رتآ
 هتشذگ لاس ملیف نیا هکب روطب

 شورف رپمایفنیمود ناتسلگن ارد
 نآ دم و . دش هتخانش 6

 نازاب رامق مامتنب رد یو هک

 یب و نی رتیوق زا یکی ناهج
 دراد اراه «هماش» نب رت اطخ

 دحا وضمت تی هک تسا یسیبطوا

 اهن ویلیماب یچاش امت اه ویلیمزا
 یلیخ . دراد تسدرد اد هقیلس

 لاحرد دن ادیم نشورو جی رص
 مدرم هماسع تی رثکا رضاح
 و دنهاوخیم هچ ملیف زا ایند
 دهدیم اهن اب ار نامه ًاقیقدو
 0 یلاسیز 6 سکس ء تمظع

 ًانئمطمو ۰ . ریهشیاههراتس

 .هجو چیهب یرنه یاهتبحص
 تساهداس شف رح هراب نیارد

 یرنه متلیف اساسا

 لوس نوچ تسا تقو فیح
 ! دی ایمن رد

 شخبنیا « نیول وج »

 هدننک هیهت و ملیف قیاس هدننک

 میظع یدوتازپمارب زورما
 رقم هک « زرچکیپ یسایما »

 عقاو كروب وین رد نآ یهدن ام رف

 نارا زه و هبعش اهدص و هدش

 یتاورنامرف دراد دنمراک
 تسا یدرم «نیول» . دنکیم

 « تسین نوکسرد مدکي هک
 ًامئاد وا تسود رب ز تاسسّوم

 طاقن رد ارهماع هقیلس تان اسون
 دنن اس ریموا عالطاب این دفلتخم

 یا هف رحتواک ذزا یاهن ومن نیا

 : دی وکیم هک تسا ید رم

 امنیس یاهناد رگ راک -

 لوا . دن وشیممیسقت هتسد و د هب

 ناشدید یارب نم هک اهنآ

 مود . موشیم امیپاوه راوس
 نم ندید یا رب دیاب هک اهن"

 ! دن وش امیپاوهراوس

 ل اسه وهاجنپ .نی ول وج
 تناس تصش ودص هودح , نس

 ولیک راهچ هسوو و بي رقت ودق

 ء دن زیم كنيع .دراد نزو

 تسودو ترش اعمشوخ رایسب

 یلیخ راتفر . تسا ینتشاد

 لولعم هک درادیفلکتیب و هداس

 هلحم كتاب رد . تسوا هتشذگ

 یترامعرد نوتسوب نیش ریقف

 این دب مدآ زا مکارتم نانچنآ

 تقوره : هروخیممسق هک د مآ

 تحار سل كي متساوخیم

 تلاوت هب مدوب راچا مشکب
 ! مورب

 تسد . ریقف هچب كي
 نددوآدد نان یارب یراک رهب
 همان زور ؛ درک یلامح « وز

 رددع دزسک | وشفک «تخورف

 لغشیزودشفک هناخراک كي

 نی رتمهمنیا و تفرگ یثوداپ
 دعب !دوب وا یگدن ز سناش
 یستقوو درسک هشیپ یش و رفتسد
 نوتسوسب رد دش هلاس تسیب

 .تشاد یشورف نها ریپ هزاغم

 دالورا زهدنچ اب دعب لاسود

 مز اعهتخورف ار هز افمبیجرد
 .دشكل روب وین

 ضوعلغش یتدم زاده

 راکب تسد «رهش نیادد ندرک
 هک دش یلمهم یاهملیف دی رخ

 شی امن و دی رختث رج سکچیه
 ملیف نیا نیول تشادن ارنآ

 -یمیووس نانچاب هدب رخا راه

 یرگی هراک ره یدو زب هک تخورف
 تردقمامت اب هتشاذگ رانک ار

 . هدوآ وز امنیسهب

 نانچمه شراک اهتدمات

 شزرآ مک مود هج رد اهملیفدب رخ

 ندرک بل اق لاجنجوراجاب و
 راک نیا . دوب اه ملیف نیا

 لصاح یمسرو مسا وا یا رب

 جرخ رب شودوا شود .درک
 : تسا یرث قم یلو

 دب رخرتن | زرا هچ ره دی اب

 نآخیلبت جرخ رتشیب هچره و
 دوشدع اقتم یرتشم دب اب .د رک

 هدادهسک یلوب لب اقم رد هک

 هددوآ تسدب یتمیق نا رگ زیچ

 یو شسپ لاس هد . تسا

 «الی زد وگ » مس اب ینپ | ز ملیف کی

 (دن دادشی امن مهنآ رهت رد هک )ار

 « دی رخ دالدرا زه ۱۳ غلبمب

 جرسخ رال هرا زه تصش ودصیس

 هجیت ردد رک نآ هضرعو غیلبت

 درک راک رالد نویلیم هس ملیف

 هسک هوب نیوساوج
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 ملیف كي رد ار زوی رویتسا

 یئایل اتیا رظن زا رود ین ام رهق

 درک فشک « لوک ره » مساپ
 ملیف زا البق هک یئاج ۲ زاو
 رال:نویلیم هس الیت | مانمک

 لوک رهملیف دوب هددوآ رد
 هحرع تون دعب . دیرخ ار

 نویلیمكب نب ول . وب ملیفنیا
 هدرکل وک ره غیلبتجرخ دالد
 روصت به هک یت اغیلبت هلیس و رهب

 داد دع دز تسد دیس ربم

 لوک ره ملیفزا هخسش دصذش
 هد رک هلب ودیسیلگن | هب و هبهت

 نایم رد ارسن[ دحاو نآ رو

 و ناکداتس زا یضعب

 تسد سامت اب هک یتناهملیف

 لواسکع ) نیولوج یوداج

 «بات یالط > هب ( لبق هحفص
 : دنا هدش لیدبت

 ین ایورتساسم

 لیبی اه( ینابلاما مارو
 ؛ ایفوس

 اجن آ )نوت رتیه یئوج « زرناک
 یلش 2( تسا.هتفر قشغ هک

 0 )تو تری ۶ درتیو

 اتین ۲ «ددیانشا یمود

 وچاکوب ) ایفوس؛ گر بک ا

 -(ولداه) رکیب لوراک-(۷۰
 -(نون اق )ناتن ومویا؛انیج

 ایفوس « ینایورتسام

 اتیاجاودزا )

 یلناتسا -(ناسولپاچ)

 زوی رویتسا-( ول وز)رکیب

 20 لوک ه )

 « رت راک زمیچ

 كاووتن میخ

 (درگیشنآ رسپ )

 -( .تسین یگدنز یاج «هناخ»

 هه ربرو و مسکو رکیب لوراک «ددایپجرج

۱ 

 یامنیس دصشش رو لاجنج و راج

 دروآهد ربیوراکی رمآ کر زب

 زا روشک ره رد لوک ره ملیف

 لاس یاهملیف نیرت شورفرپ
 ارنتخاس یل وک ره ملیف « بش

 و تخاس یرسم یرامیب تب

 ایل ات اتل ود دشثعاب هرخالاب

 داصتقا ک رزب یجان ناونعب

 !دهدب یل اعل ادمكي و اب روشک نیا

 راک نانچ مه نیول
 هما داا دملیف شورمطفو دب رخ

 ًاصخش رخا وا نیا یل و دهدیم

 تسا هدش ملیف هیهت راک دراو

 ادرف .زورما «زورید - نزود

 لوصحم یت ایل اتبا جاودزاو

 «نی ول » تسا ریخا شالت نیا

 «ناسولپ اچ» یل اجنجملیف هک و وب
 نآ یل اجنج باتک یورزا ار

 نیا هک دوب وا و دروآ دوجوب
 « رکیب لوراک » ین انچنآ رب وصت

 .تخاسزور رب وصت ابن دع امت روا ر

 «دسرسیم سک ر سهب وا الاح
 -تب رک ده د یم ین امهماج ره

 سکعه-ک دنکی م شخب یئاه
 هد رک پاچ نآتشپ ارشد وخ

 هک ی اج» شدب دج ملیف یهگ ۲ اب
 4+ک یملیف و «تسا هتفر قشع

 ول راهنیج یگدن ز ساسا رب
 لوراک تک رشاب ) ول راه مانب

 .دزاسیم( رکیب
 روج ره هیشاح نیارد

 هک دن اس ریم ایث د عالطاب تسه

 اب ار «تیمسا مادآ و راد دصق

 ل ابن دب ودز اسب لوت وا رتیپ تک رش
 «لوتوا» اباد« رما تلع» نآ

 .دنک هیهت «یوراهس رال» و

 وا یصوصخ یگد ن ز

 یتحتسا یداع و هداسرایس

 امنیسنآ روت [ ریما كبس ل زنمرد

 نی اب 2 هرادن زین اش رختسا

 . دن ادیمن انش هک هداس لیلد

 ... درک روهشم ار دا رفا نیاو تخاس | راهملیف ییا

 تسا یدرسم نی ول وج

 تسود مد رمهک ینتشاد تسود

 . درادیم تسود اد ینتشاد

 زغم شزاک رتف دهک تسا ید رم

 . تسایآ د شیوب دوتسا و وا

 -للجم نلاسرد هک تسا ید رم

 و یئاپرس اب ندنل لته نی رت

 ووشیهدراو مامحریماشودب ر

 تیعهج كي دراو تسا یفاک

 ود ات دوش یرف نویلیم تي
 درم نی ادنمهف همه دعب هقبقد

 و تسانی ول وج دقهات وک قاچ

 «تیمسا ماد« ول راه» د راد

 !دزاسیم اد « رماتلع» و
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 3یل امک رهچ وذم ناباقآ

 : اشاپزیورپ
 رظن روم نازاسکنهآ

 توهش «دیسلا « روهنب : امش

 بت ( اژورسولکیم ) یگدن ز
 ) دل وگ تس رد ( سودسک |

 - (نیاتسف رب رملا) نامرف هد

 -(هنبمیچسان وی رام) ساب اراب
 لادوک یسکوا رد لادج

 سوک ات راپسا-(نیکمویتیرتمی د)
 . (ثرون سکل ۲)

 یبارت ربکا یلع یاقآ

 زا « روک ه رجنپ »ناتساد

 همج رت وذخا یئاکی رمآ هلجمتب
 ربخ هلجم نامهروو دوب هدش

 هد رک پاچ اریملیف هب طوب رم

 هداچیر» دوب دارق هک دن ووب

 ناتسادنی | یورزا «كرامدب و

 دهدیمناش نامزتشذگ ی ز اسب

 تروص ه افسأتم هنقن نیا هک

 . تسا هتف رگن دوخب ققحت

 یهال احیبذ هللا بیسحیاقآ

 (لباب)
 نمرون هکنیا تلع ۱

 ملیف رتمک رخاوا نیا مادزیو
 ین اپمک اب هک وب نی اد رکیمیز اب

 هنسقم شی اه ملیف هدننک هیهت

 الاح . تشاهفالتخا «تلن (ار»

 وا و هدش عفر فالتخا .نبا

 ره اظ یی دج-ملیفدد ید و زب
 رج
 . دوشم

 هک یث اههشیپ رده نس -۲

 : دی اهنساوخ

 تفهو هاجنی) نیوناج

 و هاجن] ییوادتب تالام
 رتسکنل تربپ _ ( لاس تفه
 مایلی و - ( لاسودو هاجنپ )

 س ( لاس تفهولهچ) ندل وه
 جنپ و. لهچ ) ماهزیو رب

 ویس) نیل كم یلرش - (لاس
 . (لاسکی

 یاهملیف نادرگ راک -۲
 نادوارب : امش یتساوخ رد

 -(سک و رب دداچب د)فو ز اما راک
 هاجنپ - (ددوفناج) راوسود

 (یدسالکیت )نکپ رد زورجنپ و
 (مین دل ان ور) نا رهظزا را رف

 : ت . فلا یاقآ اي مناخ
 اهیضب » ملیف رد ٩-

 هشیب رنه «نداد تسوووشغاد

 هن و ) تفار جرج مساب یا

 . درکیم یزاب ( «فل ار»

 نیل كم یلرش ما -۲ 71

 هدزس ور زسل ور ملیف رد
 طسوت ملیفنیا . وب « یم»

 اد رگ راک «تیث وکسا ین وتن ۲)

 ۱۵۹۲۵ لاس لوصحم و هدش

 . تسا

 رد ؛ رایت تبا زبلا ۳

 ایندب ندنل رهش رد ۱۹۳۳ لاس
 یسل » شملیف نیل وا . هدمآ

 ملیف نیرخآ و «درک رب هناخب
 . تسا « یئ ایدد غرم » وا

 ناگشیپ رنه فنصسردآب وااب
 . دینک همتاکم

 یدیعس سابع یاقآ
 یلسی رپ سولا زا -۱

 ۰1 رتخدا رتخدا رتخد» یاهملیف

 و « وکل وپاکآ رد حیرفت »
 شی امن هدامآ «اهبلق حتاف»

 و تسیب دراچب رز فیلک . تسا
 شی اهملیف و دداد لاس جنپ

 «نا اوجوت . وگن وب وسرپسک |
 > یگدن زتذل و ین اتسب ات تالیطعت
 ببیی_تسا

 س . ش یاقآ اب مناخ
 زین اهملیف رد روم رجار

 یاهملیف زا یضع و هد رک یزاب

 نیرخآ : تساهنیا وا هدمع
 س مدید اد سیراپ هک یراب
 -ناطلسدزد - مامت ان یدولم
 یالطتفه - هزجعم - ناباد

 - نباس نا ز ندوب ر  سدقم
 . دیک لچی ر ناهانگ

 راگداب زورهب یاقآ
 دعب یلسی رپ سی ول ا تا

 ملیفدد « درگ هدود » ملیفزا

 رد تالیطعت» و «داش رتخد»

 . تسا هدرک تک رش «مرح

 رک ذ هک ی اهملیف زا -۲
 رد اداهنیا مین ادم دی اهد رک

 : دن اهداد شیامن نارسهت

 ست اوت رادتسودو یئاوامه

 3 لثورک هراباک

 فیساک ملیف نیل وا ۳

 « وگن وب وس رپسک | » هراچیر
 زاام ه افساتم . دراد مان
 نیادد یو هک یئاه کنهآ

 .. می ربخیب هدرک ارجا ملیف
 یرماع ریبا یاقآ

 اداهملیف نیا زاسگنهآ

 دی (هد رک رک ذ هک یراث"[نیب زا

 یدن اد درگ رس : میسانشیم
 توعد - (فورتآت یعمآ لی اد)

 (یدابناج) قشعاب هیسور زا
 - (یداب ناج ) یئالط هجنپ

 -(لوود) ماس ,بوخ هیاسمه
 یرتیمی د) تلهمتعاس شش ویس

 ناسولپابچ ب ( نیکمویت
 هلیبق زی اپ - (نیاتسن رب رملا)
 هصق - ( ثرون سکل آ ) نیاچ
 (رتلاسسن اه) باوخ مانه
 (نی ودوگ نا د) ۱۳۳ نادداکسا
 یرج ) هم هامرد زور تفه

 سن دال) تکب - (تیمسادل وگ
 (یدابناج)ول وز - (لاتن زور
 راکسا یاهادیدناک هن افس اتم

 میسانشیمن اد۱۹6ل اسكب زوم
 ۰ ترذعم ضرعاب
 : نا ول اشاسمیسک امیاقآ

 هسلک» راد ربملیق - ۱

 و « تب ویل ماس» « ساملا

 ورچین وس»نمیاشیگ رادربمیف

 .دوب «وئاک ا

 هروسمناکشیپ رنه - ۲

 ا رت اپ وئلک ملیفرد امش رظن
 :دن وب صاخشا نیا

 كم یدار) نایواتکا

 (لواد
 مویه ) سنجیسوس

 (نین ورک
 (ودنالنیت رام)ویفور

 ملیفكي زوم زین امرظنب
 ودوب بوخ یلیخ ارتاپوئلک
 داکسا ناب ارچ مین ادیمن ام

 . دن دادن

 هک ی اه مسلیف نیب -۳
 «ارت اپ وئلک » ام دیاهد رک رکذ
 هیق رب ار «باتفآ ردین اکم» و

 .میهدیم حیج رت

 : هزو ربف دمحمیاقآ
 رددراوبه نازوس -

 «رواپ نورب ات » اب « شک رس» ملیف

 یز ابمه«ناکیادراجیر رو

 7 دود

 ملیف رد رتسکنل ترب - ۲
 راکسا زارتاکل [ زاب هدن رپ

 یور وا سکع .. تساهتف رگن

 :یوریب رصان دیسیاقآ

 یضعب خساپرد یتقو ام
 مینکی سم ضرسع اه هما
 هجوست امش یاهتساوخردب »

 رسا هکنیا ین (دوشیم
 تاسیه رد دیراد یو اهننیپ
 رگ او دوشیم حرطم هی رب رحت

 تس امشی اضاقت درومیسکعپ اچ (نیسک | ردپ وب د)لدنب لولششكاب زا
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 سکعب اختن | یآر كي ناونعب

 دهاوخرث قمهلجم دلج تشپ ای ور
 ارام امش نیا دوجو اب «دوب >

 هدادرا رق دوخ یفطل یب روم

 تواضق ام هراس رد دنت و

 هشيمهام لاحرهب . دیاهدرک
 میها وخ تقوش وخ امشیتس ود زا
 العف هنافساتم دنچ رهو دوب

 ناگ دنن اوخ هبتاکم یا رب یلحم

 هراب ردیل و تسیف رگیدعی اب
 مینکیم رکف امش داهنشیپنیا
 لمعتروص ناب مین اوتب دی اش

 .تدارا میدقت اب . میشخب

 (ناجیحال )ینمهب یلءیاقآ
 یماساهن افس ًاتمنوچ-۱

 هلصاف یهاگ اهملیف یسراف

 هداد اهن ۲ یلصا مسا اب یدیعب

 مین اوت یمن یسراف مسا زا و
 « میب ای رد اد ملیف یلصا مان
 یلصا مسا هدیشک تمحز رگ ا

 ناتدوخ رظن روم یاهملیف
 ردارام دی دوم رفیمموق رم از

 .د رکیمكمک یلیخنداد باوج
 درومیاهملیف نیب زالاحرهب

 اتدنچنی | نادرگ راک امش رظن

 تسو ناتساد : ميسانشیم ار

 ترب اد - زنیب اد مورج)دی اس
 راهچتعاسروناطیش - (زیاو

 تسین مزال - (یورل نیورم)
 .. (رسکیپ یود ) دین زب رد
 نمرون یاهملیفنآ نا رگ راک
 تسا « رشآترب اد» زیث ماد زی و

 رس ز یاه ملیف ۲

 یز اسملیف ی اهین اپمک ن ال وصحم

 : دنتسه

 - (ورتم) تویکنعرات

 هظحل -( زتسیت رآ دتی ان وی)و اه

 - (لاسروبن وب ) یربخیب
 ( زتسیت رآ دتی ان وی) سودسک |
 تم (زتسیت رآ دتب ان وی ) ومال۲

 ( لاسروین وی) لماک یصخرم
 -آأ تن وماراب ) نارادن امک

 هسّوم شخپ ) لپ زا یهاگن
 «یکین -(کنیل رتسا-دب ر رتل او

 اتسی وانت وب )لامش یشحو کس
 .(ین زید تلاو
 : رفیهال ادی ب ی یاقآ

 رکذ هک .یاهملیف نیب
 نسا نازاسکنهآ دباهدرک

 :میس انشیم رد ادعت

 سی روم)ناتسب رع سن رول
 (دل وگ تس را)سودسک |- (داز

 تسا یصهوکشاسب زیچ قشغ

 دران رب )هجیگ رس-(نمویت د رفل ۲)
 باستفآ نطالس - (نمرسه

 ناورگ - ( نیاتسن رب رملا )
 (داژ سی روم )

 :یناوضر نیسح یاقآ
 رس ومسو یناج - ٩

 ینع ۱۹۰6 لاسرد (نازرات)

 این دب شیپ لاس كي و تصش
 شاهدمع یاه ملیف و هدمآ

 ۵ رم 7

 - نازراآ 2ارف گ یس ومیم

 -نازرات هقوشعم- نا زرات رسپ

 ردنازرات- کنلپ نزونا زرات

 نز و نازرات - كرویوین
 . یچراکش

 ودب رخ راک هب العف یو
 لاغتشایشزرو مزاول شورف

 . داد

 تعاس۹ناذ رگ راک - ۲
 و «نسارد درام > امار هب

 دل و رآ موکل ام نآ زاسگنهآ

 . دون

 : (لمآ )دا ز رهشدمحمیاق آ

 «ناتس رعسن رال» ملیف ام
 بوخ كيمداک آ ملیف كي ار

 نآ نادرسگ راک و مین ادیم
 زا یکیام رظنب نیلدب وید
 ناتسا هناکد ننک رب وصت نب رتهب

 رمانیاو .. ملیف تروصب تسا

 كي زا - ام هدیقعهب .- ًاموزل

 ین امنیس«قل اخ» تاب ناد رک راک

 رسک ذ هک یصخش

 روطسنیمه هدن ران دی اهد رک

 نازراست : تساهنیا

 . دزاسیمن

 . تسامشدنمت داراو

 : دیسرامشیاههمان
 : نایاسقآ و اه مناخ

 هتشهب - ش هاتف « هث اتسم

 - فا رصروصنم - یرایدنفسا

 یشی رق دومحم - یمیمت دمحم
 - یشابل زق هریف - (زاوها )
 - ۰. نی زرف -یداژن دومحم

 - دیشهم - ناین وطا راها ولیس

 -یتالک نا رماک - یچی اچه امی رپ

 -نایفب رش کنش وه-یمظاک دیجم

 -ج رسهچی رپ - یثانیسدواد
 - (زا ریش ) یسیف ماردپ
 تب ا | ریمش ین اق و اض رمالغ

 ۳ یمامهترصن - یشرق یخد

 هحیلم  هداز هثلادبع زی ورپ

 یراختفا امه -یمالغ نسح - ج

 . وحرطم امش یاهاضاقت
 دهاوسخ ماجنا وخ هب ونب



 «اهنوی روتناس» ملیف ناگشیپ رنه نولد نلآ و ایدالک

 یی ادتب ا زا «نادنخ رها وخ» ۵

 دهاوسخ رتساک یرنه ء کنیک ی رنه

 4هسک تسا زدل ونی ریس د اینت و دون

 یقاسب لوا هشیپ رنه تسرد نانجمه

 هصاقر ۰«یل زوریسییج» ه

 یدوزب نیت پی رتسا فو رعمویمردق
 لسار دئنیل ازور وزلیم یلیه ضتف

 سهاظ«ماقمیل اعردام » ماند یملیف هر

 , دلش دهاوخ

 نزشفن ردیسیجدوخ هتل

 تو دوشیمن نه اظ ملیف یل احور

 دراددوجو درومنیا ردیاهب جت

 یاهقد اب هکی | هشيپ رنه نانر هک

 رگ ادن راد ندش تل و یگصاقررد

 تفلاخم اب دننک یزاب یبهذم لر

 ایفوسلثم .دشدنهآ وخ ورد ورمد رم

 «ینیررباک ین احورردام »ملیف ونرول
 دش روبجم دوویل اه هک
 هدهعد هرخالامب ۳ ۱

 هژورپ

 قیوعت
 . دزادن ایب

 رکبب لوداک شیپ هتفه هه
 یدادربمایف نایاب تسانمب

 امنیس هراتس ٩ هحفص

 یهوکشاب نشج ساجم« ول راه»
 بیت رت دوخیدو ویل اهیالب ورد

 هرودكبس المالکارسنآآ و داد
 سابل اب اهن ذ تسارآ ول راهنیج

 یاهوم «متسببنرقیادتب ا ,یاه
 یمشپ ربا یاهنها ریپ « هنیتالپ
 دن دوب هدرک تک رشدنل» و قا رب

 ژان وسرپ كب ره زین اهدرمو
 یسشالطهدودناگشیپ رنه زا یکی

 نوتل راچ .دن دادیمناشن (دامنیس
 یارو ونیتنلاو سابل اب نوتسح

 تفار جرج سال رد هنولاو
 .دن دون

 داهنشيپیل ردن اساینافتسا

 تسا ناتسلگنا یامنیس قفومو دیدج هرهچ « اروتن و نیو و

 رد توش ۳ رحت ار دووبل ۳

 ردو هدرک هر یئاکیرمآ یاهملیف

 ۳۰۱ 4 اس شش هیدادرا رف ضوع

 - دوخت دععنم شست ر الوند

 تشدذگ رسزاتسا رظن رد هچ

 سیثر نلکنیل ماها رب ۲ یگدن ز

 لتقب هک اکیرمآ روهشم روهمج

 یمایف«دأت یرم»شرسمه و دیسر

 ناکنیل شقن نآ رد هکدوش هیهت
 شرسه» شق و رب وبل [ سن ال زا

 .د رک دنا وخ ی زاد سٍ وددتبار

 نادرگ راک نیلشات كنارف ۵

 یلفف نشاکبرمآ یقفک یاهملیف

 «یا هشیشقب او» مان تخاس دهاوخ

 نیررتناشخردنآ رد یدس رودهک

 ار شیوخ یگشیپینه نارود شقن
 درک دهاوخ افیا

 رد نیئوک یسنوتنآ ۵

 لگیپسا ماس یا رب هدنب آ روب رهش

 ین ا درگ راک «هانگیب »مانب (دیملیو

 . درک دهاوخ یزاب و

 هشیپ رنه«اروتن و نیویو»
 سا یاهرهچ 6 7۳ دی دچ

 یتیایماو نان داد راد نیتسخن هک

 سه اظ «هدب یاهدع وره واد 7 ملیف رد

 باذجو ایی هراس تا . دوشم

 ارنی رب اسهل اس دص هار هرشکنو هک

 هجوت دروم تدشد , هدومی

 تیحصو هدش عقاو ناگ نننک هیهت

 کشف. .ملنف دید 4 تتسشا نا

 یتس تیاو رابک ید اب لوا شقت

 ۳۵ کرک

 یئاکیرمآ هدننک هیهت و
 ن

 دی زب قرو



 ژرز - یرناه هب « هبت » ملیف
 دنمرنه نادرسگ رک « وزولک

 یملیف نتخاس هاهنشيپ « هسنارف

 هداد « هطقن هدزاود » مساب ار
 ار ملسیف و؛رانس وزولک . تسا

 هدرک لوبق ادداهنشیپ و هدناوخ

 رد رگید هام دنچ ا ملیف تسا

 هیهت یسیلگنا ناب زب و اکی رمآ
 . دش دها وخ

 یکی نآونع«لیزرب نازرات»
 یاهملیف یرسزا  هدنی ۲ یاهملیف زا

 لی زرب رد نونک | مه هک تسا نازرات
 ملیف نیا رد . دوشیم یراد رب ملیف

 « یرنه كب ام » طسو-آ نازرات لر

 ملیف رد م-ه البق هک یوشیم یزاب

 نیا زا ملیف نیلوا ۰ ٩۲« نازرات»
 لوا لد نازرات یاهمایف دیدج ی رس

 . تسا هتشاو هدهع ار

 نادرگ راک نیسح نیور
 دراد رظن رد یوسنارف هشسپ رده و

 ریمیدال و شثا«كيراتقاتا»نامرزا

 لیف . «اتیلول »دنسی ون فوک اب ان
 . دنک هیهت

 زاسپ سردن آ ال وژروا

 «یناب رق نیمتفه» ملیفدد یزاب

 یملیفدد,ین ای ورتسامولچرام اب
 ملیف هلابند هک « هشیاع » مساپ
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 تسا هسنارف یامنیس تنقم دناب زمیج « «لاتناش یرام»

 دهاوخ تک رش تسا « نز نآ»
 . درک

 نادرگ راک ,جنیمهرپوت| ۵
 لوغثم نانچمه یئاکیرمآ روهشم
 - دوقفم كيلیناب » ملیف نتخاس

 روطن امهملیفنیارد .تسا «دوشیم

 لوراک , میداد عالطا مه البق هک

 نیت 0 الث ود کا 0 لقب

 .دنرادتک رشدرا واک لثون وریویل

 یرگیدملیف « ملیفنیا زاسپ یو
 یندیس و نیو ناج تک ش اب ار
 ًانمض . درک دهاوخ عورش هیتاوپ

 یندیس هدنیآ لیف هک يتفابعالطا
 ناتساد هک ار « درم » ۰ هیتاوپ

 ۱ تسویهایس روهمج سیئد نل وا

 هدنن اوخسیویدیماس « تساکیرمآ
 . درک دهاوخ هیهت تسوپهایس

 رسمه « دراودوو نآ وجه
 ین رتسو رد یدوزب نموین لپ
 تک رش«ودرال رد یا رجام» مساب
 ., زین نیل كمیل رش . درکد هاوخ
 سن رت یسنادرگ راکب یملیف رد
 هصاقرنکن ود - ازیا لد کن ای

 . درک دهاوخ یزاب اد ریهش
 لدتشپ ملیف نایاپرد هصاقرنیا

 هفخشن درگ لاشاب دوخ لیبموتا
 تسا وخ ردنیل تامیل رشو ذوشیم

 رولب ودكي ادتمسقنیا هک هدرک
 . دنکیزاب وا یاجب

 .لورب اشدولک ریخاملیفرد ۵
 ,هسنارفیامنیس ونجوم نادرگ راک

 «اهک رتکد هیلعلاتن اشیرام» مانب

 یاهملیف زا ینیریش و فیطل وجح
 نامرهق .تساهدمآ لمعبدن اب زمیج

 ید افت اه نام لف وقا
 شک ریتتفه و روسجو ابیز تسا
 دراد تیر وماح تو وجارجأم و

 نورد هک | ریوقیب رکیم هدام تب

 .دنک ادیپهدشیفخم یتمیقیرهآوج

 شقن رد هروفال یرام ملیف نیارد

 یرگیدناگشیپ رنهو لاتناشیرام

 لاب اروکسیسن ارف «یناجرژسلثم

 . دن راد تک رش نناه هژورو

 دیدش ضارتعا رثا رب ه
 هیهت « ایفل دالبف یبهذم تاماقم

 «ینیرباک « یناحور ردام» ملیف

 .دشفوقوم ندول ایفوستک رشاب
 ریغ طباود تلعب تامادقم نیا

 یتن وپ وا رکاب اسیفوس یئوشانز
 یبهذمشقن كي یافیاهتسیاش ادوا

 ِ . دن (هتسن ادن

 نادرگ راک , ترنیترام ۵

 گر زبنرتسو داهنشيپ . داه ملیف

 تسا هداد نموین لپ هد ار یرگید

 ربارب رد ًارهاظ رين نموینلپ و

 - نیترام شا مهنآ « نرتسو ملیف
 . دنک یمن تمواأقم تیر

 دها وخیمن ینیلف وکی ردف هه
 «حاورا یاتیل وج»شدپ دج ملیف

 شیامنضرعمب زین و لاویتسف رد
 نیا نم : دیوگیم یو . دیآرد
 یاهدننک هتسخ طیا رشدد ادملیف
 شیامزآب ارن ؟متسین لیامو متخاس

 ؛نتسکنل ترب هتشذگ لاسرد ِل

 نومل کاجوبک زیل ات ییو یرت کوه
 . « نرت » یاهملیف رد یژاب اب

 ناوتیم هنوگچ» و «یئالط هجنپ»

 نویلیم۱۰۰ ۰ «تشک اردوخسمه

 «نتسیت رآ دتیانوب» ین اپمک هب زالد

 نیا هیهت هکیل احرددن |هدن ار دوس

 جرخرالدنویلیم۳ ۵ ًاعمج اهملیف
 . تسا هتشادرب

 نادرگ راکنوساددلرام هه
 لوغشم نونکا مه « یئاکسب رمآ

 تسا یاهثداسح یملیف نتخاس

 . « اینویروتناس » مانب

 وجگنج نایهاپس اهنویدوتناس
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 و دن دیگنجیمیمور یاهنوی ژل
 هجیتن اهنوبژل تردق زا یمین
 . دوب نازاب رس نیا اب یمزرمه
 هتشون ینامد زا ملیف ناتساد

 دوشیمسابتقا « یگ هت دال ناژ »
 دتفایم قافتا ریازجلا رد و
 «نوا دنل ۲ هدهعب ملیف ] وا یاهشقن
 هن ور سیرومو « نیب وک ین وتن ۲

 ار ملیف لوا نذ شقن . تسا
 . دنکیم افیا هل انیدرک ابدالک

 ملیف لاویتسف ناگدن رب

 مهدزاود زور( این اپسا) «نیتس ابسنس»

 نیا 4 دادرخ ۲۳ اب قب اطم نوژ
 هزیاج «یئالطفدص :دن دشمالعا حرش

 یئاکی رمآ ملیف ود نیب ام لاویتسفلوا
 «ككي رتمید هداودا » رثا « با رس »
 « یئالط بیس » یکاولسوکچملبف و
 یکیادیاهرقن فدص هزیاج . دش میسق]

 سکچیه » مانب ینیتن | ژرآ یاهملیف زا
 « دینش ار هتنت و سو ویلیس هس هاب رف

 نادر راک یلچین وم ویرام . وب ر

 و نارسپ و ناردب یاههلیف یث ایل اتیا

 ملیف ینادرگ راک یارب کرزب کنج
 «ناذ رگ راک نی رتهب « ۷۰یاو ازاک »

 رد یزاب یارب ینایورتسام ولچرام

 ترنه نی رتهب « ۷۰یاون ازاک » ملیف
 دد یزاب یارب رمل ابیلیل و درم هشيپ

 نا رتهب « نارادن امک تایلمع » ملیف

 . دندش هتخانش نز هشيپ رنه

 هات وک ملیف نی رتهب هزیاج «زئاوجنیا
 و «یساکع عارتخا » یوس ارف ملیفب

 یسورملیف هب «یراختف (همان ريدقت » کای

 یاب وک ملیفو «هدشنوسفا هناخوور »
 . تف رگ قلعت «ینک هشی« »

 رب هوالع

 ان ادا تموم اقا هاب ۲ ۵ احد



 (4۷۱) ۱۰۱ هدامش

 موادت ردیاهفق ویهاگ رگا

 نآ زا دیايمشپ ثحابم نیا
 بلطم كي حرط هک تسا تهج

 رظنب مزالزود نایرجهب طوب رم
 نوچ رگید ظاحل زا .دسریم

 هشیمه رضاح هنیمژرد یثحابم

 رد نآهمادا تسا هزاتو حرطم

 بسانموهتسیاشنامزرهو لاحره

 تهج رهب نیا و دسریم رظنپ
 -هفقوهکدوب نآ یارب یحیضوت

 شیپ یمهافت ءوس دوجوم یاه
 یسداف ملیف هژوس . ددواین

 رد امو دش دهاوخن هنهک زگ ره

 میداد رایسب نخس هنیمز نیا

 مهدزاود لاس - امنیس هراتس

 هک یئاکی رمآ فورعم نادرگ راک «نایل ومام نب ور»

 دوب رارق تسا هتخاس ار هریغو «نشونوخ» لثم ی اهملیف

 هک دوش رادهدهع اد « | رتایوئلک » فورعم ملیف ین ادرگ راک

 صخش نیا تهجرهب « دز زاب رس راکنیا زا یتاهجب اهدعب
 و ینغ تاعالطا بحاص یزاسلیف فلتخم یاههنیمز رد هک

 ارم : تشاد راهظا هوخ یریگ هدانک نامز رد تسا ین اوارف

 ملیف دن دیس ر-آ یم 5-4 دن و رک اعفتسا هر راداو نیا رطاخب

 هجیتن رو و دیایب رد راک زا یرنهو نیگنس رثاكي | رت اپوئلک
 .دوبن نینچنم تی هکیلاح رد . دوشن ورب ورهماع لابقتسا اب

 دش اب یتراجت مهو یرنه - مه هک مزاس یمایف متسا وخیم نم
 بولطمل امک هکلب تسی رگیدکی شقانتم طقف هن لماع ودنیاو
 . ددوآ درگ مه رانک اد ودن [ دراد ناکماالماک و تسا

 ریه ناد رگ راک نیا راتفگ تحص ردامهک تسا یهیدب
 میداد غارس | ریهدعتم یرنه را آنوچمینک دی درت مین | وت یمن

 .دن وشیمبوسحم یقفومیاهملیف یت راجت رظن زا لاحنیعرد هک
 رگی دیلیخ و ردلیاویلیب ۰ زک اهدراوه « دروفناج را [هدمع
 امنیسنی |هک مینیب یمدن |هلمج نیا زا فو رعموهقب اس اب نا زاسملیف زا
 امنیس ءاق عزانت رد لاس همه نیا یط هک نازادرپ
 و دوخروشک یامنیس رابتعاهیام لاح نیع رد و هدروآماود
 ناتسادكي فافل رددن اهدوب نآ داصتقا دد یرث قم شقن بحاص
 دروم هک یفی اطل و فیا رظ . دنسپ هماع و مهف هماعو نی ریش

 تسود مد رم مه هک دن اهتخاس یملیف و هدن اجنگ هدوب ناش رظن

 . دنک یضار ار نا رظن بحاصو نادقتنممهو دث رادب

 همهنی | زا سپ یسراف یامنیس هک تساوران ام رظنب

 نآ نامدرهیا رب و دن امب روجهم نانچمه موادم تی اعف لاس
 هل د ایم ی اسانش زا ام روظنم . دشاب هتخانشان اهز رم یوس

 یاهروشک رد دودحم یتدم رد ملیفود یکی شی امن و یگنهرف
 اب ار اهلاویتسف رد تک رش ًانمض یئاسانش زا , تسیث هیاسمه
 . می رادن روظنم اهن ۲ ودحم نا رگ اشامت و یلامتحا زیاوج

 طقف نآرد هک تسا هماع هجوت و لوبق ء یئاسانش زا روظنم

 عون ره ریث ات زا و هراد تیمها یدرف تیاضر و تساوخ
 . تسا رودن هب اشم لیمحت و هزیاج

 لماع دنچدوخ یاهملیف هیهت هارد رو ام نازاسملیف

 تمحز « دننکیم ج رخ ًاملسم لوپ . دن راذگ ی م هیاس ارمهم

 همه نیا زا هک نآیب دننک یم فرص ار تقو و دنشکیم ًاعطق

 ملیفقیفوت زا اهن [عقوتدح هکارچ « دن رادرب یاهتسی اشه رهب

 رتالاب اهن اتس رهش رد « یراج مایا لثم اي و روشک نیا دد
 یزور اربج و ارهق نوچ تسا یگرزب رطخ نیا « دوریمن
 جی ردتب نام زتشذگ ودا دده | وختسد زا رد ودعمن ایچ اش امت نیمه

 . دریگیم زاب یسراف یاهملیف زا ادام نایچاش امت ًابترم
 هچن ۲ .دب اشک ی من ارامیامنیس تب نب اهلاویتسف حتف ام رظنب

 رتشیب هچره نددوآ درگ العف هراد زاین نآب ام یامنیس
 « یرتشم » كي ماقم و مکحرد یچاشامت هب و تسا یچاش امت

 مینک فا رتعا دیئ ایب و داد یزیچ شل وپ لب اقمرد ًامتح دی اب
 . دنهدیمن ینادنچزیچ دوخ نایچاشامت هبام یاهملیف هک

 رد اد «وید رد تاقالم» لثم اعدایب و هداس قفوم ملیف کای

 ًانیسن وناوج یلیخز اسملیف كی طسوت ملیفنیا . می ریگ یم رظن
 ء هدش هتخاس (ون جوم هب هتساو)هسن ا رف یامنیس یراو هزات

 ام نازاسملیف زا یلیخراک هقب اس لب اقمردواقب | وسهک یزاسملیف
 نتخاس هب تسدو دی ایم ناوج نیمهاما ۰ دنک یم هولج ككدن |

 رازاب هکلب هسنارف یامنیس رازاب طقف هن هکدن زیم یملیف

 یسداف ملیف نوا ریپ

 دودسم هریاد كي رد « اجرد

 ملیفنب رت قفوم زا یکی و دنک ی م حنف زین ار ناتسلگن او اکب رمآ

 ملیف هک تساجن ۲ زا ؟ تسور هچزا نیا . هوشیم لاس یاه

 دهدینب ریش ناتساد كي ء دهدیم یزیچ ًاعقاو یچاشامت هب

 یرداد رسلیف كی ءدهدیمبل اج ینیمز رس زا یئابی ز یاههنحص

 دز « دهدیم حوراب و مرگ طیحم « دهدیم دنسپل د تاب زومو

 یخوشو لزهو ه واح و رطخو تب اقرو نزو قشعو هروخو
 یعوبطم و رب ذیل د نوجعم هتخیمآ مهرد لداعت و نزاوت اب همه
 تسی رک ذتب مزال,ددنسین دن اوتیمن یسک هک دن اهداد لیکشت ار

 هدن زاس میلسو نتساد قوذ ملیفنیا تیقفوم یلصا لماع هک
 دنسب مدرم لماوعنیا نددوآ درگ زا هتسلاوت هک تسا نآ

 تقو و یناسنا یوری رکنمام . دنی رفایب ینب ریش رثا نبنچ

 یامنیس تعنص خرچ ندنادرگ هارد رد هک میتسيف نآ هیامرسو

 دهدب یاهرمت تامحزنیا دیاب ًاعقاو ارچ . دوشیم فرصام

 نیئاپ حطس یلیخ اد قیفوت رایعم ه افسًاتم ام نا زاسلیف
 قفوم نیمزرس نیا رد یسراف ملیف كي تسا یفاک دن (هتفرگ
 .دنتفیب هارد شل ابن د رکید یاهملیف همه هک دی ایب رد راک زا
 یخی دات زوركي . یئانج زوركي . یقشع یاهملیف زور تای
 میهاوخیمن هک تساجنیا ام راکبیع ... ین امرهق زور ككي و
 نی رتهب هک دوشیم هتفگ . مي زاد ایب یرتالاب یاجبار نام رظن

 ۳ ناز اسلیق ۲۰۰ تسامتیف نکاس «: ملیف شزاومآ تیکه
 ادتامحز نامه ام نازاسلیف ؟ دننیب یمن ملیف یفاک هزادن اب

 نیا یندید و بلاج طاقن هبار لئاسو و نب دود . دنشک ی م

 تسد زا یسا وب دننکیم فرص یتقوو دننک یم لقتنم روشک

 ملیف » هک دننیشت یم راظتن | نیاب و دن درگ ی م زاب و دنهدیم

 باسح نیااب اس یامنیس فیلکت بس ( دنکن راک اهن اتس رهش رد

 نیا امراک هدمع بیع ؟ میوریم اجکب می راد ام ؟ دوشیم هچ

 نآ ام نازاسملیف بلغا « مینک یمن كرد اد نامز زاین هک تسا

 - دقاف تسا مزال یاهفرح لها ره یارب هک ار یوق «هماش»

 رد اد نامز مدرم هقیلس و نامز ضبث دیاب زاسلیف ؛ دنتسه
 تان اسو ونامزی رهقتف رشیپ زا وا ندن امبقعو دش اب هتش | دتسد
 نمض هرامشنیمه رد . دهدیمینعم اد وا یعطق تسکش مد رم هقیلس

 دنسدروملث اسمزا ًابت رم هدننک هیهت نالف هک مین اوخیم یبلطم

 شب اهملیف ات دنکیم هیهت دامآ فلتخم یاهروشک مدرم زور

 قفوم یاهمسلیف ًاعقاو ایآ . هزاسب سایق نیا ساسارب اد
 و عوبطم زو رما هچن ۲ زا یحیحص رابعم دن | وتیمن زو رما

 لفمی ابقر اب اهملیف هزورما ؟دهد تسدب تسا مورم لوبقم

 دیاستسو لثم «ویر رد تاقالمو امعم لثم .دیسلا و روهنب

 لئاسو وهب امرس تسایهیدب .دنتسه ف رط دن اب زمیجیاهملیف و

 ناهجهب ام رس مامت یل و تسا رث قم اهملیف نیا قیفوت رد ینغ

 .دش اب راک رد قوذ رگا هروآ هوجوب یقفوم ملیف دنا وتیم

 ورب ورد دیمایب یدربث اب ار ووخ ام یاهملیف اب[
 و تمواقهزا تسد دی اب و تسا رمث ی تب اقرد نآ ردهک دننیبیم

 هتسی اشیتسهنی | ؟ درک افتکا زورب زور یتسههب و دیشک ش الت

 یگدن زرایعمو میتسه هدن ز رک( ام « تسین هدن ز دوجوم کی

 شرتسک یارب میراد ناج یتقو ات هریگیم قلعت امب شال و
 زا و می زجاع شالت زا رگا . مينک شالت دیاب دوخ تان اکما

 وبنجیب و روجهمیتسهنی (هب گر ممیس رتبم عن امهب روخرب
 یرتشیب یچاشامت دیاب ام یامنیس ... دراد حیجرت شوج

 نیاذا و دورب شیپ نامز اب و ,یزومایب دیاب .دنک اپ و تسد
 . دیایب ردب یجیردت یاهمدق اب شوماخو «یهایگ »تسیز
 ةرياد نيا زا اد یسراف یامنیس جورخ هک یسک نیل وا هاکن ۲

 دوب میهاوخ ام دوخ هریگب نشج دودسمو دودحم



 دها وخیم تسا هدب دن یربیخ امنیسزا هک مح نربا

 دنک اب ناتسکدوک و دوش دازآ یاهراک هراو

۳ ۱ 
 ناریارت افت راک رد ری ازجل اثداوح هکنی الثم

 دوب را رق هک مرح یاههباس سیپ ۱ سز دوبن میخ ات ی مه

 هللاترصن تک رش 5 و ین ادرگ راکب «هسنجل » مان اب

 نصن ین 13 العف و داتفا ریخأتب دی ایب هنحصیور مشتحم

 باب هک فورعم یاهرتسک را نامهزا هک دهدیم حیجرت

 دش اب یم اهوررا زهل ال دتسپ درومو سا رازهل ال رازاب

 -ترسنک و زاوآ وصقر ؛دهدبیت رت ی اههمان رب نانچمه

 0 یرازهل ال یاه
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 ًاعقاو ناریا رتائت ؛ دمآ نایمب رتائت زا تبحص

 تیف ورعم رطاخب رت ات زک رم «دن | دذگیم ادیک ا هردو یاهزور

 تسا ناب ایخ نیارد مه زونه شیپ یاهل اسرورا زهلالترهش و

 بسانم رت ات یارب رظن چیه زا ناب ایخ نبا رگید هکیل احرد

 تسیب هد زا زواجتم نآ رخآ ات رازهلال یادتبا زا ؛ تسپ

 تساهدش بصن رتائت ولب ات كي نآیالاب هک هراد دوجو لحم
 همه «تسا همان شی امن و سبب تسی ربخ هکب زیچ زا اهن ۲ ردیل و

 اهتنم ؛ یلکلا تابورشم اب و زیم نودب دنتسه یئاههراباک

 و دوشیم فرص «تکارتن درد حالطصاب و اههد رپ هلص اف رد

 . دننکیم هدافتسا نآ یابازم زا یما رک نای رتشم

 تا رضحنب اب روشک ترازو شب امن هرادا شیپ لاسود

 ناتبا رب رگ ا هک ۵ رک هد اهنشیپ رتاّتت مانن هنکما لیمقنی ا بحاص

 اهاجنیا مسا لقا» تسیل رب ذپ ناکما سیپ ندر !وآ هنحص یور

 رث امت رهش نیارد هک هوش نشور همه فیلکت ات دینک ضوع ار

 نیارب ز نایاقآ هک تسا یهیدب یلو می رادن رت ات امو تسین

 . دنتف ر هک دنتف را اهراب

 ترازو و تسا هبهتآ تسد رو یحرط ایوگز اب الاح

 دد هک تساهتف رگ هدهعب | رث ۲ یا رجا تیل وئسم رنهو کنه رف

 نداد هک دوش رارقرب یرتدیدش لرتنک را زهلال یاهرت ائت

 ! هوش نغدق ش امن اب ترسنک

 یل و درادب ناشقفوم رک نیا رد هثلاءاش | ادخ

 هک اهنیا زا

 دیسانشیبم

 « دوش ناشبیص یقیفوت نینچ هک هروخیمن بآ ناممشچ ام

 رنهو 9 ترازو ربارب رد كنبا ام نامکب هک ی ساسا راک

 ۰ تسا رت أت تي سیسأت و هاجیا یارب یرکف .« داد رارق

 مهبساس لحم - دن رادن بوخ همان رب را زهلال یاهرتآت رگا

 ین ویلیمود تختب اپ نیا نا رهت هصالخو تسین ناشرایتخا رو

 دی ورب هک یروشک رهب امش ؟ درادن دنمورب ۲ نلاس كي ینح

 ناتیارب هک یث اههما رب زا یکی دیوش دراو هک یرهش رهو

 تسا رتآت تاب و همانش ام تاب یاشامت همان رب دنه ۵ یم بیت رت

 یاابو میدادام هک یرنه و یبدا هیام همهننااب اموشک رد اما

 یعقا و یانعمب رت ات كي هرادامب صاصتخا هک یخی رات یانغتسا

 رنه « تسه دادعتسا هک تشاد هدیشوپ دی ابن هکیل احرد تسین

 . دب ای یمن شرورپ اهتنم« تسه

 هد رک یبل اج هاهنشيپ اههمان هتفهزا یکی شیپ یدنچ

 پورت دعب و دنک سیسأأت رت ات تاب رنهو کنه رف ترازو هک دو

 دنتسه هن اخت رازو نیاب هتساو هکین اسک زا معا | دفلتخمی اه

 یثاههمان رب هک دی امن فظوم !راهن ۲ودنک توعد راکب دنتسین اب

 . دن روایب هنحص یور و هدرک میظنت ووخ پورت صاخ

 تای رکفب رنهو کنه رف ترازو هک كنيا لاحرهب

 نیا هک داد اج تسا هداتفا یساسا تالوحت و تا رییغت هلسلس

 دهد را رق هجا اطم و رظن دروم یرت یدج رظن اب زین ۳ عوضوم
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 تاعالطا ترا ز و هک تسا یک احه دشن دی ات ربخككي

 رنه و گنهرف ترازو یراکمهاب تسا ددص رد

 اد دوخ ناگ د نناوخ زا دنچ ینت یداج لاس رد

 ابوگ دهد تکرش یناهج یاهزاوآلا ویتسف رد

 ادتبا لاویتسف نیا رد ناگدنناوخ تک رش یارب

 بیت رت یتامدقم یاهروکنک و تاناحتما هلساس کی

 ادهدی زگ رب تاگ د نناوخ زا نتدنچو داد دنهاوخ

 . درک دنهاوخ یفرعمین اهج یاهزاوآ لاویتسف هب

 تک رش یارب ناریا ویداد یادیدنا6نآ ونعب نونک ات

 . دوشیم هدرب مان نگیوزا لاویتسف نیارد

 سو تو



 یزاب ین اتسریب درتخد كابشقن رد هدازآ مناخ
 دوریم هفیظو ماظن تمدخب وا رسپ و دنکیم

 زا یا هدع ]ی ةک تا 3 اح ۲ سبخ

 هک هدعنآ صوصخب و اکیرمآ میقم یناریا نایوجشناد
 ژالب ودراکدراو هنتسهسلجن ]| سول واین یفیلاک تل ایا رد

 هدرک هلد ود یو ار ینارها ملیفود ۳ ) و هدش

 الاحدن راد دصق نایوجشن اد . دن |اهتخاس شامتهدامآ

 عونممناری اب هدش هلب ود یجراخ یاهملیف دورو هک

 هک یاهدشر رد و دئیامند ی اعق قیرطنا وا تسا

 ی یئامزآ قوذ هن راد ار | دادعتسا

 ملیف ناگدنن ادرگ اریخا هک میتشو شیپ هرامش رد

 دیما دیدج یاه هرهچ اب هک دن اهدیسر هجیتن نی اب یسرافیاه

 رطاخ نید و تسیل یوجوم یزاسملیف رد یقیفوت ه وگچیه

 نیهش من اخ رازاب هلمج زا . دن |هتفر اهیمیدق غا رس مهزاب

 ملاخ ناشا لابندب هک میدش علطم هتفه نی اددتسا غاد یلیخ

 بل اجو دن (هدشدوگ هداو رگید راب زی هدازآمن اخو ایفور

 شق تسا هبهت تسددد هک یملیف رد هدارآمن اخ هک تساجنی |

 هو دنک یمیز اب ار هسردم رتخد تب

 تسیث دب یل و هرادن یریسفت هن وکچیه ربخنیا هتبلا

 لابندب اهزور نیا هدازآ مناخ یاهرسپ زا یکی هک دین ادب

 تمدخ راختفا هک اسب هچو تسادوخ هفیظ وماظ) راک ند رک تسرد

 ! هوش شییص تشادهب اب شاد یاههاپس زا یکیرد

 شهوژپ رذآ مناخ هاب یکاج نکسد رب

 یئادصود یاههمانرب بلعا هک ناربا ویدار هدنیوگ

 یکی شناخت رحا دنک یم ارجا ار یناحور یقت یاقا اب

 دارق ابوک و هتفرگ رارق ملیف رد تکش داهنشيپود

 نیزم دوخ مودقاب ار یسراق یامنیس هدنیآ راثآ تسا
 تسا كرابم لاعاشنا . دنک

 لاجنج لابندب نادنمرنه هک یلفحم رد
 دیجم یاقآ دندوب هداد لیکشت دوخ قح قاقحا

 مامت رد هکداد لو اهن اب دن وامد هدنیامن ینسحم
 کنه آ عفانمزا ودشاب هتشادهدهعب ارت ۲ تلاک و لحا رم

 ... دنک عافد ناگ دنناوخ و نایارسز ارت و نازاس

 لابندب «نای را زایغب دی واد »:شرهوش ویب ام رهق ادیو

 هتشرنی ارد اد یرتعیسو راک نونکا «دن وم»یاب رتند رک رب اد
 دنا هد رک سیسآت ککنیس اد ناروتسر تي و هدرک زاغآ

 «ینیچوک ر مانب
 نیاب رتشیب رهوشو نزنیا هک دیایمرب نینچ [رهاظ

 . دنتسه دنمقالع اهراک لیبق

 راهظا زی نادنم رنهزا رگید نت دنچ ادیو لابن دب

 اههتشر رپ اسروو هدرک كرت اردوخ ی رنهراک هک دن هد رک هقالع

 یکی ددایدها وخیم زین «نریا» مناخ ای وگ دن وشراک لوغشم

 ,خ رهاش رتک د رگ ا اب و ووش تمدخ لوغشم اهناتسک دوک زا

 . دی ام سیسأت ین اتسک ووک ًاصخش دوش یضار

 لغشنینچ نتف رگ شیپ تروصرد نریا تیقفوم یا رب

 ,نتشادن رطاخب نريا ا ری ز .دوشیمیرا ودسا ر اهظایا هلغشمو

 .دوض تبحم نیا و دراد ناکدوکب تس یبیجع رهم هچب

 .د و دهاوخ ناتسک ی وک ه رب دم من اخ یاربیا هی امو هب اب

 هبقاثیمماجن | رس هک دیسد ربخ هتشذگ هتفه زد
 « دنک ف رصنم یزاس یدمک زا رنایکیچاخ تسناوت
 ,نتخاس زادعم هود هداتفا رکش نایکیچاخ آ رهاظ

 .دیامزایب یقوذ مه یزاس یدمک رد یئانج یاهملیف

 .مه اب بلغا هک هشيپ رنه هس غارسب راکنیا یارب و

 این رهپس و ینالسوتم - اشرگ ینعی دننکیم یزاب
 .میمصت نیا زا اد وا هیقاثیم ایوگ یلو دوب هتفر
 1ر اهیئانج نامه تسا هتفگ و تسا هدرک فرصنم

 . تسا رتهب زاب ء زاس



 ساهآند٩ه
 ادیلاد زاوآرو

 ین اگدنن اوخ كب زوم یابن درو

 و لقتسم الماک یکبس یاراد هسک دنتسه

 یدیلقت هبنج هن وگچیهو هدوب یصخش
 هتسد نیا . دوشیمن هدعبد ناشراک رو

 مادک ره عقاورد هک ناگدنن اوخ زا
 دنش اب یيم وخب صوصخم بتکم یاراد

 نانچمه یدامتم یاهلاس دن |هتسن اوت

 هدوب رقتسم تیب وبحمو ترهش جوا رد
 دوز و ین اهگان یاهتیقفوم مرلیع و
 كيمتي رودنت یاهگنهآ ناگدنن اوخرذگ

 هتشادتسدرد ار هحفصشورف هروک

 رتمک نز ناگدنن اوخ نایمرد . دنشاب
 تابساب یاهدنن اوخ هک تسا هدش هدی ۵

 هرمز رد و هد رک روهظ یراکت او لقتسم

 هتف رگ را رق اهناوخزاوآ زا هتسد نیا

 مینیل یمهک تسا یاسحنی | یود « دشاب

 یروشک رد ادیلاد نوچ یاهدنن اوخ

 اهگنسرف شداگ هد اززا هک هس ارف نوچ

 ورب وریتیقف وم نانچاب « دراد هلصاف
 مان شی اهگنهآ زا یکی طقف هک و وشیم

 ارم مقشع ) ۸مصمعم همودوصت
 تسیب ودص هتفه ود فرظ رد ( شخبب
 یادص « دسریم شورفب هخس را زه

 هجهل صوصخب « ادیلاد نینطرپ وزاب
 یاهبلق هام دنچ فرظ رد شایجراخ

 همی و ككيتن امر یاهگنهآ نا رادنتسوو
 درک ریخست هسنا رف رسا رس رد ادیق رش

 و هربیمزاکب هک ی کیس « ادیلاد یادص
 نیا نامدرم یارب شایجراخ هجهل

 هک ر اب ره . تشادنا وا رف یگز اتروشک
 سب راپ یاهل اهكي زوم زایکی رو ادیل اد

 تسود لیس « درکیم ارسجا یترسنک
 تشرد نزنیآ هدهاشم یارب شن اداد

 شوخ و دنلب ناوسیگ اب « ابیز مادن |

 . دندشيم لاه كب زوم هاور شتل اح

 یئادص نتشادرب هوالع ادیل اد نوج

 باذجو ابیزتساین ز « نینطرپ و مرگ
 هنحصیور صوصخل | یلع شروضح هک

 یارب اهروتکژورپ ناولا رو ریزو
 تسا یتص رف اعقا و نارگ اشامت هورگ

 نینچ هک تسا هدش هدب د رتمک . منتم

 ادیل اد ین ابی زب مر هرجنحزا ی ادص

 دد هک تفگ دی اب عقاورد . دیآنورب
 هدم۲ دوجوب یبیک رت نز نیا هوجو

 باسحب تعیبط بیاجع و رداوت زا هک

 ۰ دب ایم

 « ادسملاد یادص مب ورب ز رد

 قرشم یاهکنهآص اخ یگتف رگ و هودن ا

 . هوشیم هدینش نبمز

 تس اوت دوزیلیخوا یوقوزاب یادص
 یا رب | دینک رپ هحفصی اهیذ ایمک نآ ریدم

 ادیل ۵ . دز اسدع اقتم کنه[ نیل وا طبض

 ء دوب لوا مدق نیمه راظتن ارد طقف

 راومه شارب هاررگید نآ زادعب هچ

 طقف یاهدن ونش ره هک دوب یفاک « دش

 یارسب و دونش ار شی ادص راب كي

 لاحرد « دراپسب رطاخب ارث هشيمه
 « هسنارف رد اهنت هن ادیلاد رضاح

 صوصخب ی اپ ورا یاهروشک ری اسرد هکلب
 نیرت هدن ونش رپ زا یکینامل 7و ایل اتیا
 لاحب ات ناملآ رد . تسا ناتدنن اوخ

 وا تاحفص زا هخسش نوبیلبم هد دادعت

 یب رع یاهروشک رو . هدیسر شورفپ
 تسا نا وا رف تیب وبحم یا راد یو زین

 اد وا هرپ زجلا لالقتسا نشج رد الب نب

 راختفاو گرزب هدنن اوخ كي ناونعب
 اد شرنه و درک توعد برع یاین د
 نانبل دد . دادرارق شیاتس روم

 دوجو ادیلاد مانب یصوصخم بولک
 تب وصعب وا یادصنارادتسوود هک هراد

 . دن (هدمآ رد بولک نیا

 رد ادبل اد صاخ تابس و لیتسا

 ی اهگنهآندن اوخاب رتشیب یک دنن اوخ

 اههبنشکی ) « هربپ یاههچ » نوچ

 تسا هدش صخشم « اهیل وک» و ( زک ره

 تایضتقه زگ رهدوخراک رووا لاحنی | اب

 اب یثاهگنهآ و هدربن هایزا ارینامز

 یل اه - تسیوت لیبقزا هزات یاهمنی ر
 نایمزا تسا هد رک ارجا فروسویلاگ

 یی الوط ناوتیم وا هزات یاهتیقف وم

 -اهن ۲ - این دزا یاهشوگ - زورنب رت
 ار کنید کنید و دمآهچ اهلگ رس رب

 . درب مان

 ادیلاد تیقفوم زومر زا یکی

 مد رم هماع نایم هک تسا یتیب وبحم

 یاهگنه[موسو مود هقبط مدرم ۰ هداد
 فین اصت لثم ایل اتیاو هسا رفرد اروا

 یزود « دننکیم همزمز بل ريز یلم

 هورگ زا هدعتم یاههمان هک تسیث

 ددرگن لصاو وا یارب شن | دادتسود
 مالعاشیپ یدنچ ادیل ادلاوحا نیااب

 زا رکیدلاس جنپ ات رثک ادح هک تشاد

 رگا . دنکیم یریگ هدانک زاوآ یایث و

 یدایز تصرف زونهزاب دشاب نینچ
 هک ه راد هوجو قفوم نز نیا یارب
 یاهروشک رد شیادص نارادتسودن

 تذل « هزات یاهگنهآ اب یاین د فلتخم

 . دشخب ناوا رف ترسمو



 (تسو اب ولیس) یوجحتسح رد اح همه ...
 « هه ید ای :کاهرقن ومگ تخد

 هتفشآ یناوسیک اب ؛ گن ر هدنرپ

 تقومنادن زرد :۰ نهج رد هدشاهرو

 . دود هتسشن روی وین ی انج هاگداد

 بش زا هک نز راهچ هسو تسید

 لثذم یفلتخم یاهمرج هب شیپ

 1 هک رد بیج «کدرت و ۰ تافحف

 ه ردخم داوم ل اتشععسس

 «لوراک هک دود نیا دوصقم

 «ایولیس» ملیف رد واب هک اریشقن
 هچن ] ابو دزومایب دن دین

 ملیف تشذگس رد « ایولیس
 . دوش اتش | ید دناردن یم

 ربخ هیضق نیا زا هک یساکع

 نیظفاحمو ناهارمه وزجو تشاد

 لب اقم دوب «رکیب » مناخ ین اهنپ
 یو هب ور ارنیرود هدم] اههلیم

 وا رود اهنز نا

 زا یکی و دندرک تسرد یراصح

 : تفکر را

۱ 5 
 . تفر دوارق

 . هراباک زیم رس

 ت اهیگن رق لوق - و طاش و رون شاهمه ی امنیس ییگ دن ز

 یدول [ رج زناحتما زا تسا ی رصتخم جرشنبا تسی خرس لک رتسب

 راومه دوخ رب « مافه رقن یهد رپ یههلآ کب « امنیس هراتس کب هک

 وا ملبق تب رد هک ار ات درک

 : | همممح رب واصت ره اب |

 . تسا هدش هتشاد رب

 .هلگشوخ,ناشویب ارتت روص ِ

 هاک داد یون دیگف ار تسکدعرک |

 ر

 تكبژا رتتشذگ رس «ایولیس»
 ی رددب ۳ هلمحدرومهک تسا یرتحد

 یدژد دعب . درگ یم رارق دوخ

 و دبیرفیم ار وا شیشک هماج رد
 هدش هدادقوس اين راجات دعد

 -دوج هل ان و رف وجق رک فیادر ردو

 نیاردو دن اضاح درو وس شو و

 متش و ترض و هلمح دروم لالخ

 مدوخ نادنمفالع ر تب دی دش

۳ 

 فافع نود دل ی ۱ رق

 نا زا شیپ اکب یمآ ی

 ارت ]یاشامت دد اید هدرپیور ملیف

 ۰ تساهدرک میررحت مومع یارب

 رد هولج نیرخآ «ایولیس
 نکیبمئاخ هک تسا تیل اعفیرسكي

 تان اس انتشار ید شیپ نراش ود زا

 «هد ذاج دی دجلیمس» ناونعب دوخ

 یاساربهیضقو دهدیم جرخب دراد

 هدرپیب یاهسکعو اوسر یاهلر
 راوتسا هنیمزنیا یور تاغیلبتو

 . صقد تسیپ رد

 : بلغا ؛ شرا ز

 ء.. مان دی ناب ایخ كي رانکرد و

 رت رث قمو رتاسر دناوتب دن (هد ریس

 یفخم نس رود اب

 هلمجنیازا نین ۴ ایولیس» و تسا

 تسا

 ننرت ریتم یاعصجتل اغر ۳ نا

 ِِک اکیرمآ یگشیپ یثه بتکم

 یکسی ؛ویدوتسا - زروتک آ
 و 2 فورعم هلحم رد لبق هامود

 رهاظ ظافحیب یلیخیعضوب «یود

 هلحم راشتنا زادعب هلص افالب هدش

 یاضاقت هدرک تیاکش نآ ییدم زا

 هک هدرک تراسخ رالد نونلم تي

 هدرک پاچوازا اراهسکعنیاا چ

 هدش رضاح عضو ناب دنج رج واو

 3 یضار ی 4 هار 9 دن رنکتف ار ی
 ۱ 1 ِب 1 ی

 ! تسا هدوبن اهسکع پاچ

 ول راهنیجلر دش رارق دعد

 -نیلی منییگ دن ززا یملیفرد ار

 .دن نیسد واد یک تا ی یورت وم

 رد زج «رکیب لوراک» سپ نآ زا

 هنیسو تشپ ید . ان افحیب یاهسایل

 رهاظ یسابل چیهرد «ولراح» زاب

 اهدص شقاطا فارطا ... دوشیمن

 ء هدش هدنک | رپ » ول راه 2

 قیاس همدختسم وا یلعف دم دختسم

 تب «ول راه»

 هن [اخیدزد ات هامود اد

 تاهنقافتانیازا ات .دز اروا

 و اههبحاصم . درب ار هدافتسا

 ها و داد یاتشت اه رفت

 و یب انچ نآ یاهیابل اب اج همه

 هک صوصعخیم یاهتسژ ابی اهسکع

 هدز دزد نز تي سکع هب چیه

 نیا واب همانزور كي . . .ت امیمن

 ملت یار هک ینز» داد ار بقل

 ۰ «دنک یم راک همه

 یقشع ؛ین اهلی اهیز ۳ نا

 رب یه اپ ناونعب رم » هک ار

 نا ناعهنپ دراد شراکب یدج

 یزاب یارب یو هک یراک .درادیم

 هدز تسد ناب « ابولیس» ملیفرد
 تكي ددو دراد یت اغیلبت هبنج كم

 هک هتفرک تروص ط احلل را هبنج

 ار ی هتسا وخیه لوراک

 .تشین هقباسیب راکثیا ... دنک كرد

 گارد ته یارب هدناوب تول رام

 تیسود وتا» رد دوخ شقن ندرک

 تب گرحز سانشان ین دم ؟ سوه مانب

 یاب نومل كج .درک راک نی زنب پمپ
 یاهزور» رد كيلكل تب لریافبا

 میقم اهتدم « خرس لگ و بارش

 . دود اهیلکلا صوضخم هاگشاسآ

 تک رش زا شیپ رکیبلوراک دوخ
 دزن هتفههس « كسورع هچب » رد

 دین زب فرو

 تس وای ولیس یوح:سج رد اجهمه



 وازا یرتنالک دو ۰.

 دن درک یراگن تشگنا

 یدرگل و مرجب اروا سیل

 . درب رسب یست میقم یاهداوناخ
 «یشح و زیچ تلي» رد یزاب یاب

 ۰ درک یمراک هاگشورف كي رد اهتدم

 یعقاو نزكي ملیفرد تن

 چیه یهدن ناشن یچاشامت هب ار

 رد . یاهدادن ناشن واب زیچ

 و نود تب زا شیب یگشیپ رنه

 .دب آ یمراکب یگ دن ز هب رجت «یروتسد
 ژادءعب «ایولیس» هراب رد نم هچن آ

 یگ دن ز طیحمرد ندنارذگ زوركي

 میلعت هراس تسید ای متخومآ وا

 دلج هاجنیو رک  ت هسردمرد

 متسن ا وتیمن «یکسوالسین اتسا»باتک

 « مریگب دای

۳۹ 

 رد یمقاو شزومآ نیا یارب
 دراد مان « ایولیس » هک ینز هراب
 یزرم رهش كيب « رکیب لوراک»
 .درک رفس «ان ] وجیت» مساب كيزکم
 ول و اهن ابایخ رد اهغرم و اهغالا

 تعاسر اهچوتسیب مامت رد « دنتسه

 یاهقالطو اهجاودزا راک اههاگ داد

 زا شیب و دنهدیم هلصیف ارعیرس
 ادگ رهش رد یماظتنا یاوق مامت

 کليه مدق نه رد ۰ دراد دوجو

 ننفت عون تسیب زاشیب تسیروت
 . دوشیم هضرع ین اهنپو عونمم

 هدننک هیهت تن وما راپینایمک

 ار ترف اتم یا حر 4 ملیق

 هک دوب هداد یبیترت البق دادیم

 سانشرس«نان ز» زایکی اب «لوراک»

 ِ دنک وگتفک و تاقالم نرهش

 رتشیب لاس تسیب هک نژنیا

 لوراک زا دوخلته قاطارد تشادن

 عاضوا زاو ات خر ی اتسعتا

 سال ؛ راک طبا رش اهخرن 0 زور

 سابل دعد > اف درک وتمک هریعو

 «نر» نا : دندمآ نوریب هدیشوپ

 بی.رف رظن وقرب وقرز رپ سابل كي
 هاتبس هداس شعارمت تی لوراک ِس

 لحم هراباک كيب مهاب 7 یزسات رس

 تشی و دنتفر اهن ز روجنیا دوتا

 . دنتسشن یزبم

 یک یاههفاک ندا رز

 دنیشنبیزیم تشپهک ی «نز» ر
 زا لی ود" ۳ هدزاود مک تسددب اد

 اهرتخد و شرافس اهدرم

 یلکل اریغیندیشون عون كيناشدوخ

۵۵ 

 نم دندروخبم نگنر

 .دندمآ اهن ْ زیمرسحالمأت هس

 کا یا یک

 .ینأوج یلیخوت

 ناو حس یه تا بشری

 تسکش قشعرد هعقد دنج

 مدش تاهجوتم

 ؟ یاهدروخ
 دایز مت

 ز ین ایه او ار
 این یه

 ؟ راکچ اجن ] یدوب هتفر ت

 !موشب امنیسهشیپ ننهمدوب هتفر_

 ال وبق ارچ منک یم بجعت بت

 . دن دن

 اب ندیصقررد رارصا ناولم

 دم هک تشاد ار «رکیبلوراک »

 2 تسنیم ار هصف هک هراداک

 صالخ اد وا یروج كي هدیسر
 ده 29۰ دیگ صقر تسیپ هه هدرک

 ۱ دروآ رد اهشفک «لوراک» اجت [

 هالیکت»سقر كي داتیکههکنهآ هب
 ... درک دنت تسیوت كيو

 سسجت لوراک ء دعب هتفهود
 رد .دوخ شقن هراب رد قیقحت و

 نهش دد راب نیا - اد هابولیس»

 . تفرگس زا - گرویوین
 -هک ) تمیق نازرا ناروتسر كلي

 ردلوا

 هدرک ربخ نایرج زا ار یشسیحاص

 هدیشوپ ینوسراگ سابل ( دندوب
 درب تمدج اهرم رس یالع

 ,دنتخانشن اروامادکچیه اهیرتشم

 ؛ءصحخشم و 1و رد سس دنج ره

 یورب ور هک یثامنیس رد سس یالاب
 .درک یم یئامندوخ دوب ناروتسر

 صوصخمهشیگ تشپ نآ زادعب

 پولک كي رد ندرک درخ لوپ

 ۰ تسش تاصحرفت

 شف وا ی تد وه هجوتم

 یسک مه زاب

 نداهک ارلوراک دعب رور ود

 اد ؛دیفسزولب ؛ تابس نهاد دات

 مشچب هایس كنيع و یگنلپ تسوپ
 رجب سیلپ یتشگ لیب وموت| تشاد
 هاگک داد هد هد رود فیق وت یدرگلو

 ات ی در کرک یئانچ

 ۰: درادملیفرد هک یمساب اردوخیو

 و بر کرک دف ره ٩ تساوت اب واتس

 حد رانک تفوم هاتشساد زام

 مرجب هک دش عقاو , سس ات هرات

 گ رتخد . دود هدشریگتسدیدرگل و

 راهچفرظ متفههعفد نا تفگ واب

 .دتف ایمنادن زد هک تساهتشذگ زور
 كرتخدو ؟ارچ :دیسنپ لوراک

 ار شتسد هدز الاب اردوخ هر

 نویسک نا نزوس یاج زا هک

 : داد ناشن دوب هدیشوپ
 هد نارا : مرادداتعام

 .مراتفرگ یتخبدب نیاب یگلاس
 اروایت امدقمتافی رشت زادعب

 هدرک لقتنم گكروی وین نان ز نادن زب
 هوس هتشاد سر ی تا کالا

 سابل و هدرک تبثنادن زرتفدرد ار
 یتقو .دندناشوپ واب ار ناین ادنز

 اهنز تشذگیم نادن ز ورهار زا

 اریو هک وا یداعریغ تسژ هجوتم

 .دندش درک یم ادج اهنآلاثما زا
 .نیبد ار سر « هوا هوا

 ۲ تسامیسش .تشت | هتک لابخ
 هف ایق ناجرتخدنک مخا هدروخکد

 . دب ایمن وتب اهمناخ

 لوا هک - یگن رد ضوعپ ملیف

 دیفس و ات ۳ دن زاس دود دارق

 نامه ًانیع نادنز . دوشیمهتخأس

 نانزژ نامهای ؛ دود دهاوخ نادنز

 اهد رم هنایف تشج هک ین ادن ز

 .هرهچوومشارآ نامهلوراک و,دن راد

 :تشاددهاوخا رهف ابقو تل احنامه

 هن یامعانیازا تشک را -

 امنیس ینیریش و مرک و كيک یایند

 رد ندوبیلاخوت ساسحا زوجكي
 هکنیا لثم , دروآیم دوجوب مدآ
 هک تیخاسا-نا مال یزیچ
 یزیچ .دشابهدن اماجیقامعانآ رد

 ددنبیم اهنادنزو اهنزنآب ارتهک

 یایندهب یناوتیمن رگید ارنآ و
 ؛ینادرگ رب امنیسرون واگن ری وگن ر

 قرغ ارت بش یاههمین هک یزیچ
 باوخ زانازرل ك ناشفرپ «قرع

 هک تسا ی اتشا یادض :..دن | رپ یم

 ؛نمهیبشکا ؛ راکبب رفیا ؛دیوگیم
 ۲! نم رهاوخ

 تك
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 5 كچوک درب <ویماید

 .د تب اچ هتو ری و

 ًاموزل هک فیرخ رپ دوخ تواکذ كمکی اهنت

 ..۰ دوشیم زوریپپ تسین مهیثیبخ نادنچ >صخش

 طوب رم دصرددص تنس یاهملیفتیقفوم .

 یدادقم .تسی ۳ هژوس ینیریشو یک زات 3

 هنادرم هرهچ . تسارومرجاد دوخ نویدم ما

 هکدنلبو فاص یاهوم . وا نادنخو

 ۰ 9 شیناشیپ یور تآ هتسد

 ۰ بل ۰ هیافک یاتم اب كيرابو

 . ددادن

 تنص شقن رد دومرجار ِ نه

 + یکیتورتکلا زم كي هن زیم یدنخبل ء,ص
 ۷ ی

 | دیآیمدد شیتهب ایند فلتخم یاههشوک

 دروآ دوجوب اد هتنمدیا هکاهنآ
 شقییطت دومرجاد تایصوصخ اب یدایز دادقم
 را مرهق كي دوخ یاهبلیف رد تنس : دنداد

 :نأرسوه 1

 :همهبو داکجنک و خاتسک اما ؛ وسرت یاهزادناات
 . یعوشد ِض حفریدایز دادقم دیاب تافصنیا

 . درکهفاضا مهار

 1 یاتآ رب « اهبلیف . دد مه شنازرابم
 بیجع دوجوم كي اعمَج و هدش انب تایموصخ

 . تسا هدروآدوجوب اد یقنعت لباقو بیرغو
 . دوب هدمآ ییداپی ۳ دومرجار

 هدرک رپ امنیس ریغو امتیس ياهنز ادشربورود

 هک تسینینم مه یگلاس تفعویم هتل هندوب 0
 . دشاب هتشادن تمود اد یتیعقوم ننچ چ مدآ

 یو و

 جم ۳ کد هم
 لایخهن .تسا

 نادا اچیعد ها هکد دوشیم یاد
 .كتک .د .دریگ 

 5 جن
 دد ءام یاهدروخودزو اهنراک

 | هک ؛ تسا «زیمت» ًاحالطما

 نم هک فارتعا دیاب . دداد یگنهامه

 هیاش ۳ اند یوسرت :نیرتگ دزب ًاصخش ّس
 > نم شاب هدادصیخشت ناتدوخ ۳

 : ًارابجا هکر مربیمت ی

 .د دزلیم متسد ددقن آ مریگب تسدب یریتتفه
 ۲ .ملیفژاتنومرد هک من نیممهب سرتژا ۳

 ۲ صس 9

 ۱ دیک اب ۳۳ سندال كی نوت
 :ارب مزالدادعتسا هزادنا نآیتحنم

 اب ادن مهم ۳0 ژانوسرپبلاقرد
 تم ۱ ۰ یو ورد

 . نیاازایس .



 ناتساد

 « اسهنس »> ؛ یموژ فوسلیف

 : دس رپ یم

 یجن رهچ اوقت تشپ دن ادیمهک -

 ؟ تسا هتفهن یسرت هچ هانگ تشپ و

 هب تسن اوتیم دی اش د رک یم « دروک

 .دهدب یا هتسی اشبا وج وا ل | وئسم و و تمسق

 یزورزا «دروک سان وج»یعقاو ناتساد

 هرجاشم شردپ و وا نیب هک دش عو رش

 لادجنیا ییددو تف رگ رد دیدش یا
 زا دعب هظحل دنچ هد رک هتکس د رم ریپ

 رب هشیمه لثم لادج . ۰.۰. تفر ناهچ

 «سان وج» یاهیراکتف اثک و اهیش ایع رس

 ریپ کرم زاس هقبقد جنپ .. ۰ دوب

 فکر زب یروتا رپما رب سا وج ۰ درم
 یثایمیشداوم دیل و تاجن اخراک ۰ وا

 لبق ۰ درکیم یئاورت امرف « دروک »

 مالعا دیارج ددد رم ریپ ک رم هک نآ زا
 اب اد وا یفوقح رواشم سا وج هوش

 مادختساتحت لاسرورالد را زهدصد زم

 رومام ارواو هدروآ روووخ یراصحت |
 درک ی ایمیش داومتک رش ماهس دبی رخ

 رادماهس تیلقا هدع تب تسد رد هک

 تعرس اهراکنیا هک نآ زا دعب . دوب

 یامیپاوه اب سا وج تفریذپ ماجن
 « هدوک » یگداویاخ رصق هب یصخش

 هدن | وخ رو امغا رسب ه رسکی هد رک زاورپ

 « انیر» . تفر «انیر» شپ ابی زوناوج

 شیارآ ارش وخ یتالطنا وسیآ هنی ] رد

 اد وا هدش دراو سان وج . هک هادیم

 « انید » . تفرش وغآ رد همدقمیب
 . دنار وخزا تدش اریو

 ره تردپ ؟ یاهدش هناوبد -

 دوش دراو تسا نکممهظحل

 دهاوخت هرا و زگ ره رگی دمردپ -

 ! انید تسا هدرم وت رهوش . دش
 یساسحا جیهیب ار ارجام

 : دوزفا و درک نایب آ رصتخم

 تدای . مین امیم وت ونم الاح

 ار مدوخ هقوشعم « ارت نم هک تسه

 یفرعممردپب ات موروآهلاخب زور كي
 هقبقد جنپ هفایقدب درمریپ نآو منک
 ٩ دوب هتف رگ ن مزا ارت دعب

 ار هرهچ انیر

 : دن اشوپ

 تسد ود اس

 ناوج وت . سا وج « نکس -

 . ۰. ۰ اکدوب

 . تشاد لوپ مردپو . هلب -
 لوس تردپ . تسا تسرو -

 اد لوپ نم ؛ مدوب ریقف نم و تشاد

 تسود ارت هشيمه یل و مد رک باختن |
 . هشیمه « متشاد

 هک دوب سان وج تبوث راب نیا
 : دنک هد اد وا شوغآ

 یدمآ رد ایزا ًاعقاو هک یزور

 ! تفریذپ مهاوخ ارت
۳۹ 

 تشگ ز اب سلجن ]سول هب سا وج
 ار اهرادکن اب یوخ مک نس مغریلع و

 رضاح هک دادرا رق ربث ات تحت یروط

 زا زهدصهب ار لزبم نیا نم

 . مشورفیم وتب دالو
 رتشیب تمیق نیا فصل اجنیا

 . دزرایمن

 زا موس كي نون اق قباطم
 من اوتیمنم . دس ریمنمب مرهوشلا وما
 م اودب رس اههاگداد رد ارت لاس جنپ

 -لثم یلو . مرادن مه یاهلجع چیهو

 ؛ینک ربص لاس جنپ ین اوتیمن وت هکنیا
 ؟ هز

 دن زب یفرح هک نآیب سا وح

 غلبمب یکچ هددوآ رد اد كچ هتسد
 انیر . تشول وا هجورد رالو را زهدص
 همزمز هب هدناسر وا رانک ار دوخ
 : تفگ

 زورید قافتازا نم , سان وج

 ارم« ریگب نم زااد تماقت | , مفساتم

 « نامن شوماخیل و « هدب شحف « نزب
 . نکن یث انتعایب

 : تفگ د رسنجل نامهاب سا وج

 لوپ نیااب .انیر ظفاح ادخ -

 نازاسوه
 هنب هفاضا رالد رازه تسیود دن دش

 تعاسکب ء دنهدب ما وی ایمیش هن اخراک

 «نوتل اد زاب » مانب ین ابلختس ودیودعب
 وکسیسن | رفن اسو سلجت ۲سول نیب هک ار
 زا رقتحت درک یم هدادااد یئاوهتسپ

 كچ وک یث امیپاوه تک رشهدروآ ردداد
 «یللمل انب یئاوه طوطخ» ار دوخ

 هدش تكشخ داد را رق زونه . دیمان

 مزاع ات تسب رفس راب سا وج هک وب
 یکیتسالپ داوم هیهت نونف هدش نامل ۲

 ا رف تشاد مهس نآ رد هناخراک هک ار
 ار شی اهب ابسا تشاد یتقو . هریگب

 دش قاطا هراو « انیر» درک یم عمج

 . دداد نتفر دصق زین وا هک د ی وگب ات

 : تفگ ی درس سان وج

 اجنیا ۰ یورب درادن یمو زا ق

 یقاب وتیارب ارث آمردپ . تسوت هناخ
 . هتشاذگ

 !نک فیک بوخ
 اداون ردعب هقيقهدنچو تفر انیر

 لس زا و نشخ یدرم « اداو »تشاد

 اد سا وج هک هوب میدق نانا رچواگ

 وتسود نی رت كي هزن و هد رک کر زب

 «البق «ادا و » دشیم بوسحم وایماح

 راهچهتش ذگ رد. تش همان _«دنسسک ام»

 وهتخب رگ و هتشک فلتخم للعهب ار رفن
 دوخیا رب اد «تیمسااداو » مان سپس

 طقف زاریسازا .دوبهدرک رایتخا

 هس «اداون».تشا دربخ «سان وج»

 وتف رهتش اذگن یعق و سان وج شهاوخ

 درختمظع راب نیل وا فارب ناوجدرم
 شساسحا یمامت هب اد شی وخی اهنت هدننک

 رک
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 بت رم«دروک یاههن اخراک طاسب

 ۰ دش۵ را و «تیمسا

 زوروبش سان وج . تفاییم هعسوت

 یهاگل الخنی ارد . دوب تیل اعف لوغشم

 تیم .دیس ریم یئاهریخواب «انیر» زا

 شون و شیع 4 سیراپرد هک تسن اد

 كي زور رهوتسا لوغشمین | رذگش وخ و
 لاجنج زور ره « دنک یم ضوع هرم

 راکهاشنی رخ آ ۰ هزادن ایمها رب یاهزات

 غا رچلهچكییورندروخبات هنهرب وا

 یرستس و یو طوقس هب رجنمهک یوب
 ۲-4 تسن ادیم ًانمض .دوب هتشک شن دش

 هتفرووویل اههب زین «تیمسا اداون»

 نرتسو یاهملبف ربتعمناگشیپ رنهوزج

 تشادیب وخ دمآروو هدمآ رد

ِِ 

 یئ امیپ اوه هاگتسد طس هب هقالع

 - | وهتک رشكي «سا وج» دش ثعاب

 بحاص زا زیپ ار هتسکشرو ی امیپ

 ناب رجرد .دنک یرادب رخنآ كيلکل ا

 درم نیا یابیز رتخد اب هلماعم نیا
 زایئ . دش انشآ تشاد مان اکین وم هک

 دوب دیدش نانچنآ یساسحادن ویپ هب وا

 دب درت كل رتخد زاجا ود زایاضاقت رد هک

 نز اهن دعب هتفهكي . هرکن یایز

 رتشیب زورود لسعهامودن وب رهوشو
 یاهراک راتف رآ سان وج. دیشکن لوط

 ۲ دوب شا هدب دع
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 دنمت ورث هشیپ رنه «تیمسا ادا ون »

 روصت هچن ۲ فالخرب نرتسو یاهملیف
 دوبل یساسحا یب و نشخ هرم دشیم

 تدممامت رد یو هک نآاعدمنیا لیلد

 یاب زرسهه«دروک هداو اخه زن تماقا

 هدیتس رپ ناهن ردار « انیر» شب اب را
 رد سراب ددوادینشیم هکالاحو وب

 یارب اد تقو تسا یرتس ناتسرامیب
 یممنتغم وا دادی و 4 لی امت راهظا

 هلص افالب یدومهب زادعب « انب رو. تسن اد

 راپسهره رسکی اجن [ زاو این رفیل اک مزاع

 توعکسرود مهاب . دش «اداون» لزنم

 و دندشورب ور لزنم کک رزب نل اس

 :دش بلطم هداو امیقتسم «اداول»

 نوت کیم گرگ الی
 ...ینک شومارف ار سا وج یزور

 -یمث دایب ار یمسا هچمه نم دا

 ۲ اداون 6 مدوآ

 دوجواب : انی ری وگ ی م غورد
 نک جاود زا نماب منک یمشهاوخ نیا

۴ 

 شهاوخ هب تساوخیم سان وج

 دین زب قرو



 ره شب ادص هک دوب ( ان در. دش

 .تف رگ وا زا ار یاهداراو رکف

 هراو سان وسج هتشذگ بش همین زا

 دسش «نمرو » یرادربملیف وب ووتسا

 تسوا راظتن ا رد دوب هتفگ ان ر هک

 . دوب رظتنمو

 دوخ باهتلا درک یعس سان وج

 :دروخ ورف ار

 رسددد راتفرگ اداون هک ینفآ -

 ؟یرسد رد هچ , هدش

 .. یرالد نویلیم ود رسد ر د تب -

 شدوخ هبامرساب و هقیلس هب یملیف وا

 سی رالاح یل و هتخاس وی ووتسا نی ارد

 تماصیاهملیف هکنی (هن اه 4 وی هوتسا

 قطا دی اب ملیفو درادن رازاب رگبد

 ۴ ملیف شخپ بیت رت ده | وخیمذ دش اب

 .دهدب رازاب رو

 : درک «اداون» هب ور سان وج

 نآ طرش مرخیم اد تملیف -

 . دوش راذگ او نم نآ قوقح مامت

 «میسب ون و-ذ زا اد ناتسا هدب اب

 هفاضاملیفهب یزابقشع یاههنحص دی اب

 دینک ادیب یرادریملیف دی ورب . مینک

 یاه رتخدملیقدش اب دل بسا یاجب هک

 «اداوسن» وت و. دریگب اد لکشوخ

 لثم دی اب نک یکاخ ار تیاهسابل ورب

 ارزیچهمه .ینک داتفر «دنسسک ام »

 :د رک مسمت اداون . میزاسیم و زا

 .یهدیهروتسد تردب لثمانیع

 ؟یتشاهتكشنمیگ دا زلالح رد -

 دا ودروک سان وجدعب تعاسمی
 :دوب هدش یرگب د

 ! یزاسلیف میظع راک

# 
 قفومسان وج هتفه تي فرظ رد

 درمنب ر-آ روفنم ماقم ات ارووخ دش

 جارخااد نادرگ راک .دناسرب دوویل اه

 درک ج ارسخا اد نز هشيپ رنه درک

 درک نیهوت همه لب اقهرهدننک هیهت هب

 شیامز«انیر» زا هادروتسد دعب و

 «ادا ون »لب اقملراتدب ایب لمم ی امنیس

 .دنک یزاب ملیف رد ار

 : تفگ ضارتعاب انیر

 نم «تسا نکمم ریغنیا یلو -
 .مرادن یگشیپ رنه دادعتسا

 لر رمع تي وت « ان ر ارچ ب

 زا تساد فرح هملک كي .هدرک یزاب

 ! هدماین رد تن اهد

 غا رسهب وب ووتسا رداکین وم یتقو

 اد رگیدمه دشيم اهزور دمآ سان وج

 شهاوخ سان وج زا « دندوب هدیدن
 هدیرخ هک یدیدج لزنمب مهاب درک
 هکنی | نودب سان وج « دن ورپ دن دوب

 ارس ۲ دیرخ روتسد دنیبب اد لزنم
 رایس وعیسو یرصق لزنم . وب هداد
 :دیس رپ ریحتم سان وج .دوب سک ول

 . اکی وم ؛ تسیچنیا

 ی اج .مزب زع تسا هاخنیا

 .هچب .دننکیم یگدن ز نآرد مدرم هک

 ... دن وشیم راد

 .اکیث ومیاهدش رادهچب وت و

 مراد ربخ مووخ هکاجن ۲ ات

 یهاگ اهزیچروجنیا .بوخ یل و .ه
 . دتفایم قافتا

 : تفگ سا وج

 ۳4 ول ی نم رب زع نی جح
 رد یگد ز رگم میتسه اهلته هددورپ

 ٩ هداد یسیعهچ لته
 یگدن زهکنیازج درادن یبیع

 .مشاب وت نز مها وخیمنم .تسیل

 نز هلصوح نم «عزب زع نیبا

 اهراک روجنیاو یردپو یزاب رهوش و
 «مث زب ه اخراکب یرس دیاب .مرادن ار

 دعب و یئامیپاوه تک رش مورب دم

 .منک یگد یسر یزاسمایف یاهراکب دی اب

 تسد رب ز لیک و تي وت تسا روطچ

 زیچهمه بیت رت هک یریگب تدوخ یارب
 ؟ دهدب ام نیب اد

 .مها وخیم قالطنمیل و ؟قالاطسم

 « مها وخیم هن افساتم نم یلو

 ! ظفاح ادخ
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 لیمکت فرص سان وج ار اهزور

 یرب رفاس زهجمیاه امیپ اوه هیهت هشقت

 هدهاشمب وب دوتسا رد اهبش « ۵ رکیم

 دن | رذگیم هدش یزا د ریملیف یاههنحص

 ار « ان ر» شقن دادیم روتسد بت رمو

 نیادد.دننک رتبل اجو رتمهم ملیفرد

 اههم ان زور رد شمس هک ۲ یارب لالخ

 شرف ابم هک یئاهرتخد اب برم دورب

 یمومعلفاحهرد درکیم ادیپ وا یا رب

 اهن ۲ مدرم هک یئاهاجرد دشيم رهاظ

 یبشزاب .دوشهنف رگ ناشسکعو دننیسب ار

 : دمآ وا غا رس اکین وم

 یجاود زا هچ نیا «سا وج ب

 فرح هملک ود نمد .مناهد رک ام هک تسا

 ؟ منکب راکچ وکب . نزب باسح
 تسانی اباسح فرح هملک و و سس

 ! ورب «ءیمحا زموت و مراد راک نم هک
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 یور ناوارف یادصو رساب ملیف

 هبشک قطاف یاهنیس و دمآ هدر

 نت مان یدب دج یههل او هرحاس

 یتح سا وج . درسک ادیب « ول رام

 طقف .هادن دوخب ار ملیف ندید تمحز

 ماجن | زایپ تعاسکی « انیر» دادم اغیپ

 انیر . دیایب وا لتههب حاتتفا مسارم
 : دمآ

 یدنب هتسب .هدشتف ای رد ماغیب

 .تسا رضاح باب را تمدخرد

 درادرب رس هکنیا نودب سا وج
 : درک هراشا

 ف رطا ۲ زا باوخ قاطا هار ب

 . تسا

 فرسط نتفرد هارد رد اسیر

 : تفگ باوخ قاطا
 وآ شیپ هک متفک ادا و هب نم ب

 ار یا اقمحا راک هچمه ارچ بت

 ؟ ید رک

 مد داد دصقوا و نم هک نوچ

 .مینک جاودزا

 شوغآ رداروا هتساخ رب سان وج

 : تفرگ

 جاودزا" یارب تصرف اده

 ... گراد یایز

 نوچمه اکیپ وم هدش زاب قاطارد
 هظحل كي تشگ رهاظ هن اتسآ رد یحبش

 : تفگ هد رک ثکم

 کار یدرسک نفلت نم و

 هچ ۲ 4 اب وآ شیب تسحص و رادب ۵

 ادرف . مدید منیبب یتساوخیم هک ار
 ۳ د رک مهاوخ قالط یاضاقت حبص

 . ظفاحادخ

 انیر وا نتفر زاده

 : دیشورخ وا رسربیربب هدام
 و نب رث مح رب «نب رآ فیذک و ب

 مرمعرد هک یتسه ید وجو«نب رت روفنم

 . مادهدب ۵

 وت ونم « عزب زع تدوخ زجب ب

 .میلمک جوز كي .مب رگیدمه لام

 لوق اداو هب نم ...نمیلو

 .ماهداد جاود زا

 ؟وز فرح جاودزا زا یسک
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 «یگدن ز ترا رحوروش رد اههام

 نوچمه

 ۱ تم دروسک سان وجرب ناب اتش

 تیقف وم اب یللمل |نیب یئاوه طوطخ

 شیپ زاشیب سان وجو هتشگ ریاد مامت
 كب طقف ار یراتف رگ نیا . دوب لوغشم

 هاگش | ز تب رد یقاطا زا هات وک رادب ۵

 هدب رپ اکین وم . درک عطف هقیقد دنج

 لبقسان وج . دو هنفخیتخت رب تن ر

 : دیس رپ زیچ رهزا
 ؟ اکین وم ؛ تسیک لام هچب ب

 لامیتساوخیم ؛ تسانم لام

 ؟ دشاب یک

 شردپ هک تسانبامروظنم « 4

 ! متسین ًاعطق هک نم ؟ تسیک

 . سرت یلو یتسه وت ًاعطق تب

 وند تس یئاعوا عون چیه هچب نیا



 وان اد مدوخ لیماف ما نم . هرادن . "

 .مهدیم

 : تفطدعب .دن امتک اس هظحل دنچسا وج
 ؟ منکب تیارب هک تسه یراک -

 .. لوپ ؟ یرادن مرال یزیچآ

 یزیچ هچب نیا ! لوپ ! لوپ -
 واب ۳ اوت یمن زگ رهوت هک هراد مزال

 مزال ردپ تي ء هرم تي وا . یهدب

 رت دوز الاح « یتسی وت نیا و هراد
 هک من زیم ادص ار رتک د ه رگ و وشمک

 ! دننک تن وریپ دو زب
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 واکی وم هک د ینش اهدعب سان وج
 تالایا یوسب یگدن ز یا رب شدن زرف

 اهرکفنیا لاجموا یل و دن (هتفر قرش
 دوب یدی دج یاهامییاوه . تشادن ار

 یدیدجیاهملیف « دشيم هتخاسدپ اب هک

 وری ایمیشه اخراک و هوب هبهآ تسدرد
 تفااییم هعسوت زورب

 هراتس نی رتک رزب « ول رامانیر» .

 و ناهج ورم اهن ویلیم قوثعم « زور
 هدشیاه افشا شدوخ تایح نامز رد

 یرگید هن اسفا وا نوما ربپ یل و هوب

 تک رزب ههلا درک یم شوارت جی ردنب

 مثاد « دروخیم بورشم زور و بش

 . . وب تسم

 ود یکی زا شیب مادک ره هک دن وب
 « دندن امیمن یقاب وا یگدنز رد زور

 ات هتفرک هدننک هیهت و نادرگ راک زا

 . وی ووتسا هدنن ارو ناب رد

 وا رهوش ًامسد الاح «اداون»

 تسن ادیمار ای اضق نیا مامت وا « دوب

 یزور هک وب اهنیا مامت 4 فوقواب و

 : تفگ واب

 « انیر یتسه یگنشق نز وت - ۰

 اب اد راک نیا « یتسه یفورعم هراتس

 . نکن تدوخ

 تاغیلبت لوضحم نم ! ٩ هراتس

 تیهامزاوت ! متسهناسچ زولب كيو
 نم هک ین ادیم ؛ یدادربخ نم یعقاو

 ۰ متسی چیه

 « نامب نم اب « ینم نز وت
 .. هعرزم كيب میوریم مهاب

 ارت ینادک و خ و هعرزم نم بس

 نمکارب . اداون « درک مهاوخ فیثک

 . نک رظنف رص نم زا . زیرب بورشم
۳۹ 

 یا رب یپسود نزنآ اب ندش انشآ
 ناد ؛ سان وج ین امنیس روما رشابم

 تشادرب جرخ رالد تسیود ۰ سرپپ
 .تش | دیر وظنم یی انشآ نیا زاوا یلو

 دشیمهدن اوخ .«نوتن دینج» هک یرتخد"

 لثم« تشاد «انیر» هب یهایز تهابش

 .دوب مادنشوخو باذج دن ولپ وا
 : تفآ و اب ناد

 ار هروک سا وج مسا وت ب
 ۱ ؟ یاهدینش

 لثم وا ؟ تسا هدینش یک ب

 . تسه اجهمه ماکز "

 روماهداک همه نم هک ن ادب سپ ت
 یاهملیف هراتس . متسه وا نفامتیش

 . تسابورشم راتف رگ نالا « «انیرد وا

  یددعتمیاهد رم دعب و .

 . مث اشنب وایاجب ارت تسا نکمم نم

 .ماهراکچنمهک ین ادیم وتیل و -

 «سا وج» اما « تساتسرد

 . دن ادیم

 زاب « انیر» هک وب دعب بشدنچ

 دنت جیپ كي رس و تسش لر 1

 . دنادرگب عقومب ار لر تسن اوت

 رضتحم یابی اقب ناشک رب ژآ سالوبمآ

 ترش

 . ناتسرامیب هب ار ینویلیم كي ههلا
 نیا زا یزیچ سان وج اما « دئاسر

 زور دنچ زا وا . تسن ادیمن بلطم

 تشاد دصق رتشیپ

 یرادب رخ «نمدوف» زا اد یزاسملیف

 وب وتساهراتس اهنت تسن ادیم رگ ا , دنک

 زاب رس راکنیا زا ًاملسم هدرک فوداصت

 سان وجدوخرش ابمونمروف ی ود زیم
 ربخ هدرک یکیب تسد « سریپناد
 ات دنتشادهگن یفخم وا زا ار فواصت

 دعب . دش اضما ماهس دیرخ داد دارق
 : تفگ ریقحت هدنخاب نمرو

 تس اهل اس نم « ریبک سان وج تن

 تسکشاات مرظتنم « ماهظحل نیا رظتنم

 ویدوتسا نیا ندیرخ اب وت منیببارت
  كيلکل (هراتس نوچیدی رخ «چیه» كد

 هب ور ناتسرامیب رد هعاسل اوت ریبک
 . تسا کگ رم

 سریبناذ . سان وجمکحم تشم

 ناوج ورم . درک نیمز رب شقن اد
 ناتسرامیب هب ور فرح هملک كي نودب
 ار وا ناراگن ربخ ورهاد رد . دیود

 : دیسرپ یکی « دنتف رگ نایمرد
 تساتسا رای[ ؛ دروک یاقآ

 ٩ وب امش هدناوخ ردامء.انیر مناخهک

 : دیس رپ ناسا ره سا وج
 ٩ هچینع «دوب» -

 هقبق تسیب وا ۰ دیرادن ربخ س
 . درم شیپ

 راب نل وا یارب دروک سان وج

 طیحم زا هتفه كي « لاس دنچ فرظ رد
 هتفه كي . دش دیدی ان تیل اعف و راک
 تمیفنا زرا لته قاطا کای رد هفق ویب
 هوخب هرخالاب یتقو « دوب لقعیالتسم
 ار نوخ ینیشام مدآ كي لثم دمآ
 «دد رگ رب شالت بلقهب زاد ات درک راذاو

 شومارف تسن اوتیم هلیسو نیاب طقف
 یاهتک رشو هتف رگ رد کنج ... دنک

 شالت لاح رد سان وج یثامیپاوه
 .دن وب تل ود زانتف رگ شرافس یارب

 هب مزال تاشرافس رودص زا دعب یو

 اجن ۲ رد و تفر یزاسملیف وب هوتسا
 . درک راضحا ار تیمسا اداون

 تبصخش ساسا رب هک هاوخیم -

 مک نرتسو ملیف یرس كي دنس سک ام
 ترهشمدرم دزن زونهوت . یزاسب حرخ

 . یراد یدایز تیب وبحمو
 «انیر» هب ارچوت « سانوج -

 هک یدوب یسک اهنت . یدرکن كمك

 . یسرب وا دادب یتسن اوتیم
 .دوب انفهب موکحم ادتبازا وا -

 «دنتسه روطنی | دارفازا یضهم این د رد

 ... دن رودب نا رگی د گامک سرتسد زا
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 وی دوتسا ماهس مامت

 یسرب تی اهراکب یورب تسا رتهب
 هدمآ وا یشنم دعع تعاس دنچ

 سریپ ناد هک یمئاخ رتخد دادربخ

 دوب هداتسرف یکشیپ رنه شی امزآیا رب

 سان وج.نادما ندینشاب . تساهدمآ

 دادار كل رتخود جا رخا روتسد لمأتی
 و هدش زاب رد دعب هظحل دنچ یسل و

 . دمآ نوردب « نوتن دینج « كل رتخو
 سان وج هئیس رد ار سقن وا هدهاشم

 یابارس هب یهاگن رتخذ . هروآ دنب
 : تفگ هتخادن | وا

 یدرم « منیب كي دزن زا اد ریبک هروک
 شوماخ ایئد و دن زیم ار یدیلک هک

 منا وتیم ماهدب دا رت هکالاح « یوشیم

 . مدرب مراک لابند تحار
 : دز ادص سا وج

 ۱۰ نیشنب درگ رب « ور
 . دیایم مشوخ

 هب توهبم ینج هک لاح نآرد
 اد نفئت سا وج دوب هدن ام هریخ وا

 : تفگ هتشادرب
 شیامزآ یارب ار یرتخو بس

 تقوهچ ره . متس رفیم امشد زن ی امنیس
 زا . دینک فرص هراد زی نب رمت و

 هقب اضم یتمحز و لوپ و ششوک چیه
 اروا یش امزآ ملیف مدوخنم . دینکن

 : منک ی م ینادرگ راک
۹ 

 اجهمه ینجو سان وجسپ نآ زا
 تشردفورحاب اههمان زور دن وب مه اب
 نامسآ رد یدیدجهراتس : دن د رک مالعا
 فورحاب اما .. دشخردیم دروک سان وج
 هب نیاژ : دندوب هتشو یرت تشرد

 یاههن اخراک . درک هلمح روب راهلرپ

 تسار و پچ زا سان وج یثامیپاوه
 مرگ رس سان وجیل و تفرگیم شرافس
 هتخاس ارینج ملیفنیل وادوب ویدوتسا
 ار یمود هلصافالب و هاتسرف رازابب

 یکچوک هبعج سان وجبشکی . درک عورش
 یدزمان هقلحكب نآرد . دادینج هب

 . ذوب

 ": تفگ باجعا و یداشاب ینج
 یلبخ رکبد نیا « سا وج -

 اد راکنبا یتسی اب یمن وت  تسا هایز

 . من ویدم وتب یلیخنم . یدرکیم

 چیهنم « یتسین نویدم نمب و -

 . منکیمن دیابن و دی اب رطاخب ار یراک

 1 ۰ منکیم مدوخ لیم رطاخب

 ریس ادشرع ینج هتفه دنچات
 زور كي یتخبشوخ نیا یلو درکیم
 همت اخ وانامت راپ ۲ هب س ریپ ناد هورواب

 و ینج یوزما ربخ سریپ ۰ تفای
 ملیف هقلح كيو هدینش ار سان وج

 طوب رمیملیف هقلح ,دوب هدروآها رمه

 یاهیت راپ رد هک ی نج هتشذگ یک دن زهب
 - ..دشیم هداد شی امن هن اد رم یصوصخ

 را زهدصیسینج رگ اهک درک دیده سریپ

 سان وج "یارب ار ملیف هزادرپپ رالد

 رتهب ادشدوخ هدنیآ رسمهات دتس رفیم
 . دسانش

 اب دوب روجره ینج بشنآ

 . موشپ ول"

 تب وا لس قاطادد هقبق ده دنچ اربال ۸

 1 :  درک تولخ
 نز اوتیما نم . سا وج

 . و یلو مراد تسود ارت
 متسه یک نم ین ادیمن 1 نیس اانشیمن ارم

 ۱ . ماهدوب هراکچ

 من ادب مهاوخیمن یزیچ نم ب

 نک اش امت ادملیف نی | «ریکب ساب

 یل و سان وج دشروطنیا هک مفساتم
 هقلحایب . من زب لوگارت من اوتیمن
 . ریگب مهار تی و زمان

 ه و 29 اد ملیف ه سا وج

 : ار هقلح

 هک ار یلوپ « ینج نک شوگ -
 هدب دن (هتساوخ وت زا ملیفنی | لب اقمرد

 .نیا وت اب هک ی سک باسح ًادعب مووخنم
 نادب ًانمضا مس ریم هد رک ار هلم اعم

 هک ین اسک همه هراب رد ارزیچ همهنم

 ارت یگدنز . من ادیم دننکیم راک نماب

 من ادیم ًاقیقد زو رما نیمهات یکچب زا

 روت . ماهدید راب ود الدق اد ملیف نیا

 ین ادرگ راک یلو تسین دب شایزادرپ
 وآ متسن ادیم نم . تسا فرخ زم یلیخ

 .. .نیمهیا رب و ؛ ینج ,یتسه یکاپا نز
 كاپا و لگشوخوت . متساوخیم ارت

 دوجوب ارم لاهدیا نز نیاو یدوب

 3 . دروآیم

 : تفگ سا رهاب ینج
 ۳ ! یاهدش هناوبد وت

 . ارچ ینکیم لایخ ! وشهفخ _

  همهنیا ارچ ؟متخاس هشيپ رنهكي وت زا
 . هکنیا یارب ؟ مدرک غیلبتوت هدابرد
 . جاودزالب اقیمهم نز كاپان نزكي زا
 . نم نزوت و . مزاسب هروک سان وجاب
 هک متسهی رتشمنی رته) نم . دشیهاوخ

 ی  هدوخ وت روت لاحب ات

 یاهفرح هیقب هب هکنیا نودب ینج

 تخب رگ قاطا زا نای رگ د هدب شوآ وا"

 و ناتسود زا رفت دنچ رگید قاطا رد
 اداون.» هلمجزا سان وج نایفا رطا

 جین و . دن ووب هدینش اروکتفگ نیا

 دن دش حراخ قاطا زا زین اهن ۲ تخی رک

 رد «اداون » دنام یقاب «اداون» طقف

 ..دشسان وج هجوتمو درک لوق هتسب ار
 زا . ماهدرک تک زب ارتنم بس

 1 :مووب تسقا رم یووب  هچن یتقو

 رتسب واهتواک ءاهیخوش و اهتنطیش

 هک ماهدید .,ماهدوب رظان (رت یاه

 - هی رگ اه زو دن ز رلیموتلب اقمرو اهد رم
 ات یلو ماهدید اراهنیا همه « دننکیم
 : یخ روا هکونج متسن ادیمن زگ رهز ورما

 . هزادن ( نیاات وآ دوجو رد

 ادوار فرح سا وج کم تشم

 تشاذگ مامت ان

 اچ زا نانز دنخل اداو

 تدشب سان وح . دمآ شیپ هتساخرب
 هک "اداو یلو . درب هلمح وا یوس

 وا زا رابنیا ووب هدیزرو ین ز تشم
 " نوبت . هروآلمع ینایاش لابقتسا
 . نایاب رد هک وب یاه ایشحوو هاتوک
 2 . نایمرد هداتفا تردق زا سا وج نآ

 7 نیمزرب قاطا هتسکش مهرد .یاهب وا



 . هرکیم زادنارب ار كرتخد خوش یهاگناب هعاسا وا رب

)۱۱( 
 تشدگ هچذ ۲

 یامیپاوه كي «رتکیسا» یللماانب ناداکهبت نامزاس

 اکیرمآ وناتسلگن اوهدوب ریمتابمب وداب اد ناتسلگنا یئاوهیورین

 نیا هنزادرین اهن اب دالد نویلیم دصیسرک اهک تسا هدرکدیدهت ار

 دهاوخرجفنم یبرغ یاهروشک تیعمجررپ ومهم هطقن ودرد اربمب ود

 اد امیپاوه,هدش میمطت(رتکپسا» طسوتهک امیپاوه نیانابلخ.درک

 .دس ریملتقب ان ] دوخیل و دهدیم اهن ]لیوحتدوعوملحمرد هدوب د

 «رتکیسا » هورگو تس# اهاهاب 9 ریارهتلا مس هود انا
 یتشک كياب تسایبآ ریز یاهجنگیوجتسج لونشم هکن ۲. هن اهب هب

 رقتسه یلاوحنیادد 6 وگدال» مانب یدرم تساید تحت زهجم
 كچوک هریزج كيهياپرد و هدرکجراخ امیپاوهزا ار اهبمی هدش

 . دن زاسیم ناهنپ ایرد ریز

 هدمآ <اماهای» هب شیوخ قوفام یقطنم سدحزا یوریپ هب تفه

 رفصود هدامش رومأم «دن اب زمیج» .

 ۰ دوشیم یشورف داگیس هزانم كي دراو یرتخد لابندب كنياو

 : درک یم ثحب ورج هدنشو رف اب هداتسا ناوخشیب یولج ك رتخد

 معطدب ردقن ]مها وخیم یراگیس متفگ هک نم ٩ دیتسین هجوتم روطچ
 راگیس مدآدوش ثعاب هک یراگیس . دنک را زیب ندیشک راگیس زا | رم هک دشاب

 هک روچاوروج یاهراگیس همه نیا اب امش الاح ... دراذگب رانک ار ندیشک

 ؟ دی رادن یراکیس هچمه دی وگیم دیاهد رک فیدر اجنیا
 بیرغ و بیجع یاهتسروت اب ندز هلک ورسهب آ رهاظ هک هدنشورف

 : تفگ ی لاحیب و یگتسخاب تشاد تداع

 ۰. مناخ 3 شتسار سس

 : تفک كل رتخد هب باطخ یاهد رمشو یدج نحلب «دن اب »

 راکیس عو ودزا دین اوتیم دینک كل رت اد راکیس دی راد دصق رگا

 . دینک باختن | اد یکی منک یم

 : تخادنا واب یدنتهاگن رتخد

 / دیش اب یک راک رس

 یفرعم نمک

 صصختم نب رتگ رزب نم . « دن ام زمیج » « تسا « دناب » نم مسا -
 . ماهدرکكرت ار راگیس رتشیب هعفد رازه الاحات . متسه راکیس ك رث ین اهج
 . مدوب اجنیا ًافداصت نم هک الی دروآ سل اش

 رطاخب هک دوب یدرم نیا . درک زادنارب ادوا یرتشیب تقداب رتخد
 هسوداتشه ودص وودح رد شدق . دشاب هدید «اسان» رو اروا البق یروایم
 یل و دوب هفایق شوخووم هایس . دیسریمرظنب هلاسشش جنپ ویسو دوب تناس
 یرتسکاخ - یبآ نشوریلیخ نامشچ . تشادهارمه یتن وشخروج كي وا هب ذاج

 یاج شتسار هث وگ رب

 بوخشتسوپ زونه . دشیم هدیدوا هدروخ باتفآ تسوپ هنیمزرد یدیفس مخز

 راولش وتک یو تسا هدش «اسان» هرا ویگ ز ات هک دادیم ناش نیاو هدشن ه زا رب

 كلیس تاوارک و تشادنتب یگنر مرکیمشی ربا نهاریپ یورین اتسبات یاهمرس
 یلحمو یئاوتسا تلاح هک وا عضوورسرو یزیچاهنت . دوب هتسب هایس ینتفاب

 . دوب هدیشوپ هنهرب یاب رب هک دوب یئاهلدنص تشاد

 یئانشآ و ند رک زاب فرحرس یارب ؛ریراکشآش الت درمنیا لمعزرط 3
 رتخد . دشيم هدناوخ تردق شت انجو رد وتشاد یبلاج هرهچ . دادیم ناشن

 ناسآو لهس دایز هرم یارب اد راک یلو دوش یزاب نیا میلست تفرگ میمصآ
 : تفگ یورس نحلب دزاسن

 ٩ منکب دی اب راکچ منيبب دی وگب « بوخرایسب

 رکی هو هتشاذگ رانک (رث ۲ مدآ هک تسا نیا راکیس كرت هار اهن ب :

 ًانمص . نرادن یاهدب اف هامكی اب هتفهكي تدمب راکیس كلرت . دشکا زگ ره

 داکیس هن ادره هبار مدآنوچ تسین یتسردزاک مهراگیس هریج ند رک مک رد یعس
 راگیس تب ون تقو هچ هک تسا تعاسیپ شساوح بت رمو دنکیم صی رح رتشیپ
 دنک باختن | ار رتمیالم یاهراکیس مد۲ هک تسانیا شرگید هار . دسریم یدعب

 : تفگ هدرک هدنشورف هب ور «دناب» اجنی ارد

 . راد رتلیف كود راگیس نت راک كي -

 : تفگ هداد كل رتخد تسدب ار نوت راک دعب

 . دی ام رفب -

 ی رتخد

 . نمرخآ یلو -
 رتسچ» هتس ككي و دل رتخد راکیس لوپ ی فرحات «دن اب»

 هزاغم زا مهاب و تفرگ ار شلوپ هیقب . دوب هداد 9, شوی گاو « دلیف

 یکهآ ی امن . دوب كانتشحو امرگ « دنهاتسیا هارهار ناب هی اس ری ز هدش جراخ

 ودن ۲ هک یروط تخاسیم سکعنمو هتفرگ ارباتفآرون یکاخ ناب ایخو اههن اخ

 : تفگ «د اب» . دن درک یم زیرو هدرشف مهب |راهمشچ دی اب
 دنکن اب .. دن رگیدمه موزلمو مزال بورشموراگیس ه افساتم ایوگ

 ٩ دیشاب هتشاد مهار بورشم كرت دصق امش

 یاقآ ... یاقآ دوب هرظتنم ریغ یردق امش هاهنشيپ نیا شتسار ب

 « رهش نوربب یئاج یلو میورب سپ « دادن یعنام , بوخرایسب .. «دن اب»
 . دشاب هتشادن یعن ام امش یارب رگا

 تخادن | ناب ایخ نئاپ و الابب یعی رس هاگن رتخد هک دش هجوتم دن اب

 دعب . تسا هدیدن هرم نیااب اد وا یسک دوش عمج رطاخ تساوخیم هکنیا لثم

 : تفگ

 اب.میورب .تسی یدب یاج.مراد غا رس هفاک كي رهش نوریب نم -
 لیب وموتا یزساف یاهتمسق4 ناتتسد دیشاب بظاوم . می وریم نم لیب وموت ا
 . دن زیم لوات [روف نوچ دبسچن

 یا رب اما .دنازوسیم یروجد زین یلدنص دیفس مرچ . دندش راوس
 شدوروزورنبل وا رد تشادن یتیمها تف رکیم مه شتآ رگا یتح«دن اب زمیج »
 یورهریگتسد باتشاب «دن اب» . دوب هدش رتخد نیا اب یئانشآهب قفوم رهثشب

 تشپ اد هات وک ناب ایخ ود عیرس چیپود اب لیبموتا دیبسچ ار « دروب شاد»
 . تف رگ شیپ رد اد تسار هار دعب و تشاذگ رس

 اشامت رتهب اد رتخد ات تسش ولهپ كيب یکدنا یلدنص رو «دن اب»
 یبآ ناب ور هل ابن د نآ تشب زا هک تشاورس ینهب هبل یریصح هالک یو .دنک

 . دروخیم هاب یگنر
 سابل مرف - «هتن ول ووکسی د » یتشک : دوب هدش هتشو نابود یود

 «دن اب, .تخاسیم لقتنم ار یراهب زور كي طاش «دن اب»هب كرتخد یلک تلاحو

 بسک ترجاهم زک رم و سیلپ هرادا زا یفاک تاعالطا البق رتخد نیا هداب رو

 هب ایل اتیا یاهرهش زا یکیردو «یل اتی ووینیمود» شمسا هک تسن ادیمو هدرک
 ترجاهم هرادا یاههقرو رد اد دوخ لغشو هراد لاس ه وتسیب «هدمآ ایند

 «هنن ول ووکسی د» یتشک كل ام هقوشعمهک دنن ادیم همهیل و هد رک رک ذ «سی رتک

 ها رمه لبق هام شش و تس«وگ رالویلیما » هب موسوم یئایل اتی| كي هک تسا
 ظفل اب كل رتخد زا سیلپ سیئر .تسا هدش «اماهاب» دراو یتشک اب هرم نیا

 .دنبیب و فرحنم ردقره ءار ین ز چیه «دن اب» یلو دوب هدرک دای «هراکدب»

 الاح . دشاب هدوب وا لغش و هفرح راک نیا هکن ۲ رکم تسن ادیمن هراکدب .راب

 و تردق هک دوب یرتخد نیا . تسین وا هدن زارب ظفل نیا ًاعقاو هک دیدیم

 هدوا رم اهرم اب دوب نکمم . دوب دوهشم شتاک رح مامت زا یحود لالقتسا
 دادیم ماجن | دوخ لیم و هداراهب اد راکنیا اما ,تشاد ًاعطقو « دشاب هتشاد
 . اهد رم لیمهب ه

 اهنآ نیب یل و دنتسه طاتحم و قیقد ینارلیبوموتا رد ًابلاغ اهن ز
 ار نز هدنن ار كي الومعم «دن اب» . هراد دوجو بوخو یعقاو هدنن ار رتمک

 ار ووخلیب وموت | دیشوکیم رودقمل |یتح هدرک بوسحم میالم یرطخ ,هداجرد
 . دنکن كي زن دایز اهن اب

 ,لیسوت |تكيرد نز راهچو هظحالم لب اق رطخ لیب وموتا كيرد نز ود
 هب ندزفرح عقوم دن راد تداع الومعم اهن ز .دوب یملسمو ریذپ ان راکنا رطخ

 ساوح بت رم لیب وموت | یولج رد نز ود نیارب انب دننک هاگن فرط تروص

 . نیا ربارب ود لیب وموتا رد نز راهچو دننکیم فرحنم هداجزا ار رگیدمه
 شد وخ یاهیرس تشپ اب هکلب یتسدلغب اب طقفهن هدنن ار من اخنوچ دنک ان رطخ
 . دنیب ندز فرح عقوم اراهنآ تروصو هد رک تبحص دیاب مه

 . درکیم یگدنن اد درمكي نوچمه رتخد نیا اما

 .عوجرزین رس الاب هنیآهب یهاگ و هتشاد فوطعم هداج هب ار دوخ هجوت مامت
 هنیآ زا نز ناگدنن ار نوچ دوب بیجع «دن اب» یارب صوصخب نیا و درک یم

 . .یرگی ههتکن دع و . تسا شیارآح الصایا رب ًاف رصدننکب یاهدافتسا رکا بقع
 . هجوتم رتخد نیادد الاح «دن ابو تشاد هوجو رتمک نز هدننار كي رد هک



 درمكي لثم ؛ چالک اب یزابو لر شدرگ زا « ندن ار زایو هک دوب نیا دشیم

 : درب یم, یبصاصخ تل
 دوخرانکر رد ار «دناب» ووجو هک دیس ریم رظنب و دزیمن یفرح رتخد

 یاش امت هب هظحالم نودب دادیم هزاجا «دن ابر نیا . تسا هد رب های زاالماک

 ی انتعا یبهرهچ . تشاد یلابخ یب و داش هرهچ كرتخد . دهدب همادا دوخ

 شیحاصدوجو یعقاو ترا رحدوب نکمم دیدشناجیه و روش تاظحل رد طقف هک
 رورغ تسژ نآ یاهبل هک تشاد یک ر ست شوخ ناهد .دهدب ناش ار

 حرط هوب ذفا و حی رص رایس و نشود یاهوهق شن امشچ .دناسریم ار یصاخ

 صانخ تسژ نیاو «هناچ ریذپلد مرف الاب رس یکدنا كچوک ینیب ۰ خرمین
 كايب نهذ ردآ مدآ هک یتسز دن اس ریم ۳ مکح و وفا تلاح ند رگ و رس

 راوسن رپ تسز نیایردق هتک ود طقف . دهدتبسپ تسانکممیل ابخ سس رپ

 یوب هدز نوریب هالک ريز زا هک یثودداب تیژیرب یوم یکی «دزیممهب ار
 ًامتحک شاهن وگ رانک تاچ وک لاچ رکیدو دیشخب یم ار نی زان یاهچب تلاح

 هن اشحرطو هدش هزن رب یربذپل و عضوب شتسوپ .داتفایمدوگد یدنخیم یتق و

 وا هدهاشم .. درک یم یفرعم ساسحا رپ و لماک نزكي اد وا شا هنیسووزای و
 واب قالشاسب زج هک ی ناوبح . تخادنا یب رع یاهبساهدام دایب ار «دن اب »

 هدامآ ششزاون یارب یتسد هشيمه دی اب لاح نیعرد یل و دش كي هزن دوشیمن
 صیخشت اد وخ بحاص ذوفن و تردق هک یوشیم میلست یماگنه طقف و تشاد

 « دناب » .دشاب هدرب راکب اردوخ تمواقمدح نی رخآ هک یتقو هزات و دهدب

 رتخد نیا دوجو ین اهنپ یوریپ ربارب رد اددوخ تردق هک دمآیما شدب

 نای دامهک نآ رب هوالع نوج دشيملوک و مدعب هب دیاب راکنیا یل و دنک شی امزآ

 .دوب راتفرگ مه یروجدب و راتف رک هعاسل | زین وا تشاد بحاص العف

 یاهداجراو هنشاذگ رستشپ ار میقتسم نابایخ « یج. ما»لیب وموتا

 یرتخدو ین ابداب یاهقی اقهدهاشم . تفریم شیپ اب رد لحاس تازاومب هک دش
 یصاخ ینامداش ساسحا درک یم یزاب یب آ یکسا یرون وم قب اقکب تشپ هک

 ار ووخ ریطخ تی رومام هن ادیمون عضو ًانفوم هک یروط دیشخب _«دن اب ره

 .درک شومارف

 هرب زج رازه هودسرد هرب زج تشم كي زا اماهاب ریازجل ا عمجم

 تسهج رد لیم دصن اپ هب كيدزن یتفاسمرد هک وشیملیکشت کر زب وكچوک

 اب وک لامش و ادیرولف یقرش لحاس یکیدزن ردو هدش هدنک ارپ یب رغ - یقرش
 تایلمع زک رم لبق لاسدنچات شیپ لاس دصیس زا ریازج نیا . هداهدارق

 اههفاک رگ ادوبن بجع و دوب مارآ سو ایقا برغ یثایرد نادزدنی رت سانش رس
 لیب وموتا .. دن راذگب دوخیود اد نادزد نیا مسا «اماهاب ریاهه اخن امهمو
 ... لیمكي ...درب كالب هناخن امهم» :دوب هتشون هک تشذگ یثولب ات رانک زا
 «.دیچیپ هب پچ هب

 رتخد . دش راومآ هدش یزب رنش ربعم كي « هداج پچ فرطرد

 كي لب اقهرد یهات وک تفاسم یطز ادعب هد رک ی عرف هداجنیا هجوتم اد لیبموتا

 هن اخن امهم یولب ات یور .دش فقوتم یلحم كبس یمیدق یئانب اب هناخن امهم

 مشچب یثایرد نادزد مچرپ كابسهب عطاقتم ناوختسا ود اب یاهمجمج سکع
 دن اب قافت اب هدرک تیاده تخرد تشم كب ریز ار لیسموت | رتخد .دروخیم

 نیارب .دندشیتشپ سا رت دداو هتشذگ ه اخن امهم یدورو نلاسزا .دن دشهد اب

 یب اتفآ رتچكي زیمرهیا رب هتشذگ نيازا و دنکف ایمهب اسما هاب یاهتخرد سا رت
 تاب شود وخیارب رتخد ..دنتسش اه زیم نیازایکی تشپ ودن 1و دوب هدش بصن

 شرافس وجب ۲ اب كين وت و کو «دن ابد و «یرمیدالب » بورشم لب ود سالیگ
 و دروآ رو ار اهلدنص هدیشک شیپ اد یفاضا یلدنص كي كرتخد دعب «داد

 هجوتم هدز هیکت یلدنص یتشپهب تحار تقو نآ تشاذگ ی لدنص یوز ار اپ

 : دش دن اد

 ؟ دیدش هراویک مشاب هدیه اهدودحنی ارد ارامش دب ایمن مد اب ب
 نیمز هکت كي اهاجنیا مراد لایخ . كروب وی زا ,حیصزورما

 هک تسا رگید یاهلصف زا رتبسانم راکنیا یارب لصف نیا مدرک رکف .مرخب
 دنچ امش .دن ربیم الاب ار زیچ همه تمیق و دننکیم موجه اجنیاب اهر ویلیم
 ٩ دیته اجنیا تسا تقو

 «هتن ول ووکسی د » مساب یتشک كي ابنم .دوشیم هامشش دودحرد س
 دیدش در نآیورزا ًامتح دیدمایم امیپاوه اب یتقو .ماهدمآ اجنی اب

 لام یتشک نیا ؟ تسا هدیشک و تانشق یتشک نامه نات روظنم 8۱ :ص

 ۳۲ هحفصرد هیقب ؟تس امش

 هانی ] هراز رد

 اهژور نلوم
 سردنآ ال وسروا زا رکید غاد رثا كي

 نایناهج هجوت « ون رتک و» ملیف رد هک

 و ترش جوا رد زورماو رک بلج ار

 تسا تیب وبحم

 ,د تالطعت
۳ 

 هدنبآ همان رب

 لاتسیرک سارت و انایو سارت
 نایا ونیب

 مرولدلیناد و نباگناژ تک رشاب



 تانا ریمش رد هدشهیفصت بآ هدیزگ رب امآروناپ نامزاس ۱
 : ریزهدودحم ردعقا ونیکل امونینک اسزا نا رهتبآ نامزاس دیش دیم شیامن ناربا نازاسملبف ۱

 سذ یاهتهسق زا : الا -ِ ۱

 (دابآدسایادتبا) هینارفعزنا ایخیاهتن |یبونجرب : فلا ۱

 هاشنالیگ و هین ارفعز یاهن اب ایخ نیب : یاه امنیس رود
 و هاشنالیگ یاهنابایخ نیب تحص هچوک یبونج رپ : ِب .

 داب ]آ دعس یبونج

 ضخیم ناب ان هاب فم ۱ تتسا ران هایند ۱ تحصهچوک نیب دابآدعس خاک یبونج ناب ایخ یبرغرب : ج ۲ ۰ ۱
 ایرث هچوک نیب دابآ رفعج نابایخ یبرغرب : ًاقرش-۲

 شیرجت لپ و

 داب رفعجیاهن اب ایخنیبیولهپهداجیل امشرپ : ًابونج ۳ رسمآ رز -دآ رم

 هینارفعز و ۱

 یولهپ هداج نیب هینارفعز نابایخ یقرشرب : ًابرغ- ء

 (داب آدسا یادتبا) هینارفعز ناب ایخ یاهتنا و

 یاهقطنمبآ نامژاس یزک رم هجاب رد دوج ومیامهفقن قبط ناهح -ت د 9و اک

 اب هدش هیفصت بآ زا هدافتساب لیاه هچن انج دیاهنیم توعد نارهت ۰

 . دنیامرف مادقاریز طیارشپ هجوتاپ دنشابیم یشک هلول
 همیمطب ةکاد بت دارق هجوت دروم یگئاهتساوخ رد -۱ خ

 ۷۵ رباربهرهب نودب ماو تروصب یفلبم باعشنا تساوخرد مرف 1

 یلو لغتسم نیمذ تحاسم مامت یارب عبرم رتم ره یارب لایر 2 سس 9

 و باعشنا مزاول هیهت هنیزه ءوالعب عبرم رتم رازه ات رثک ادح
 . دوش دهعت طاسقا و دقن تروصب نآبصن

 زاغآ و هیحان نوا هکبش زاین دروم یاههلول شرافس - ۲

 لغتسم 4۵۰ زا هکتسن آهب طونمنزاخمو اههناخ هبملت نامتخاس

 دا عن تضن لقادح قوف هدودحم راتکه ۱۸ تام ود عقاو

 تساوخ رددن ابن رتمک راتکه۹زا ناشعومجم تحاسم هک تالغتسم

 اد ۱ دنب حرشپ باعشنا هنیزه و ماو تخادرپ اب مأوت لارتشا
 . دنیامن تخادرپ ًامظنم اد ناشطاسقاو هنشاب هدرک

 یاهراک ماجن | تدم ۲ دنب رد جددنمباصت دحهب هج وت اب ص9

 خیدات زا ماه ۲ سا ۱۸ نیب رب اعمرد یراذگ هلول و ین ةخاس

 . دوشيم ینیبشیپ باعشن | هنیزهو ماو باسح هیفصت
 نیک رتشمدادعت یهگ آخیرات الات فرظ زف رک |

 جددنم باصندحب تسا هدش بآ تساوخرد نآیارب هک یتحاسمو

 یدرونامل کیس یداق جربا . نیم مچ

 ریغ و سعتم یلام ظاحل زا حرط یارجا نوج دسرن ۲ دنب رد

 نیک فهم هبار بارم نامزاس نیارب انب دش دهاوخ ءارجا لب اق

 1 دن راددرتسمادیتخ ادرپ هوج و لی امت تروصرداتدادده | وخ عالطا

 ات ۳۶ ۶ هامبت لوا زا باعشنا تساوخرد لوبق تدم

 عیزوتقاروا هک یبیترتهب ۱۳  عدد۳۱ ذود یدادا تقو رخآ
 میلست یارب مشحم نک رتشهتسا دنمشهآوخدوشیم نییعتددرگیم

 هجایب مزال یاهتخادرپ و تافبرشت ماجنا و لیامت مالعا ۳۳

 یبونج نابایخ رد عقاو نارهت یاهتطنم بآ نامزاس یزکرم

 . دنیامرف هعجارم رهش كراپ

 ناربرت یاهقطنم بآ نامزاس امنیس هراتس ۲۸ هحفص

 ح نیت هه سو ورک تا حجت ته تو و اه هو 13۳۳



 دینک رتنیریش یارداداناک ینشاچ اب

 یا رداداناک
 . یناوج هباشون

 یناهج هباشون

 . دمآ وا رس یالاب اداوا . تسب شقث

 بوسخ ردقنی | متش ادن راظتن |

 یاهاوعدنی رتهب زا یکی نیا . یگنجب
 . دوب نم یگ دن ز

 -ملیفزا یکی لاماهفرح نیا
 راوستسا رتهب . تسوت یمیدق یاه

 یجا رخاوت. كاچب ین زب و یوش تبسا
 مسهدیم یبیت رت ًاصخش .نم « اداون»

 | رست سکچیه اج چیه رهشنیادد هک
 .ده | وخت

 سان وجهدن نامرف رکید نم بت

 یسک نامرف . دادن رابتعا وت نامرف
 یرامیس یگلاس هن رد شردا رب هک تسا

 . هتفر ای دزا نونج

 . ! وش هفخ دز داد سان وج

 سرسآ شپ ادص رد مکحت زا شیب یلو

 : .دادهمادا اداون .: درو هتفهن

 3 ا رگن اب هک یدو ید رمرسب و -

 نونجرا [نیل وا تقو هچ دوب بثارم
 ارساسحانیاوا . دوشیم رهاظ وت رد

 . دیمد ول رد

 نونجردارب و تردق دن زرف وت

 یاهن اوس د و یهدیم نامرف یدوب

 و یسنج , انیر هک وب وت نونج نیا

 . تسکش مهدد اراکی وم

 امنیس هراتس ۳۵۹ هحفص

 متسن | وت یمراک رهنم نا بک

 هچ ره انیر هب . مدرک اهنآ قحرد

 هراتس كي ار ینج . مداد متسن اوت یم

 كي نم زا تساوخیم اکی وم . متخاس
 متشاد یقح هچ نم یلو .دزاس رد
 رمع كي نم . مشاب یسک ردپ هک
 مدوج و ردنونجر ا [ هظحل رهمدیس رت یم
 سرت زا رمعكي هکنم « دوش رهاظ

 ماهد رک قرغشالت رد اد مدوخ نونج
 « یتسیل هناوید وت ؛ سرت

 اد اهنیا .دش یهاوخن هناوید زک ره

 منیساروت زجع هک نآ یارب متفگ وتب
 .موریم مدید هک الاحو

 تمد زع زالبق هک دوب اداو نیا

 زا هدرک نفلت كروی وین رد اکین وم هب
 . دی ایب سان وج كمك هب تساوخ وا
 و هدنامرد ار سا وج هک تفگ و اب

 .دوب نینچو .. دید دهاوخ باقن یب

 ورب ودیگد نم رش و بجح اب مهاب
 رتخد داش یادص نوریب زا . دن دش

 : تفگ یاهچب

 اجنیا . نکاشامت ایب « امام
 «سیئت نیم ز « رختسا كلي .تسه زیچ همه

 یادص... زیچ همه « 1 تخرد « غاب

 اهنت ودن ۲و دشرود غاب لوطرد داش

 :تفگ هدز یدنخبل سا وج. دن دن ام

 یصوصخب سک راظتنا زد بم
 ؟مذاخ« دیتسه

 . هرم كي راظتن | رو
 هتش ادا دنیا سن اش نم رک ا را

 ... من اوتب هک شاد

 متسین رضاح 0 سا وج 149

 مونش ارت زیگن (مغتافا رتعا

 هیضق وت سرت ء وت یا رجام نم

 لایخ . متسن ادیم ارت هناوید ردا رب
 وت رظتنم لاس همهنیا ارچ یدرکیم
 ؟مد رکن رهوش هراب ود ارچ .مدن ام

 دوخب یزورد وت متسن ادیم نم
 " شومارف اد ووخ سرت « دمآ یهاوخ

 هک دیمهف یهاوخ متسن ادیم .ینکیم

 همان راک دی اب وت .تساهدوب اجیب تسررت
 نیا ات یمهف اد ترتخد یاههرمن و
 ! دوش ملسم تیارب الماک عوضوم

 كي زن واب مدق كي سان وج
 : دش

 همه نیا یتسناوتیم روطچ ب

 ؟ینک ظفح نمد تبسا اد تنامیا تدم

 «نامیا رگب د مان هکن ۲ یارب

 . تسا قشع

۹ 

 ار تشک رس نا مهم یاهشقن

 جرج : دناهدرک افیا ریز یاههشیپ ره

 رکیب لوراک - ( ددوک سان وج ) دداپپ
 -- ( تیمسا اداون هلنلآ (انید )

 ریاهات رام - ( کینوم ) یلشا تبازیلا

 درا ودا)طس وت ملیف ین اد رگ راک مع ی )

 .تسا هتف رگ ماجنا < كيرتيمد

 امنیس هزاتس هلحم ۰

 لایر ٩۰ هرامشکت

 (۴۷۱ لسلسم هرامش مهدزا ودلاس) ۱۰۱ هدامش دیدجهدود
 ناگدنسب ون یادوش رظن ریز

 نایتسلاگ - ب : زایتما بحاص

 6۰۷۳-۰2۰۷ نفلت ۸ نامت راپ۲ ابید ژاساپ هاش هار راهچ : ین اشن

 46۱۲ نفلت-داش رهوگ هچ وک یردان ناب ایخ هکس پاچ
 ۳۲۲۱۱ نفلت یرهاوج یزاسروا رگ زا : دوارگ

1 

 سمت مس



 یلجناریپ
 ۴م اد ری رز وم دا

 ۲ نودروگلشم

 نلاس و سا رت

 الیپس

 امنیس هراتس ۳۰ هحفص

۴ 0۵516 ۰ 

 دسل وتع - (نادرگ راک « هدننک هیهت .تسیرانس) رتساف نمرون
 رفس - هن اگیب ولچب ر : ناد رگ راک - امنیسو رتائت هشيپ رنه - اکی رمآ «دن ومچی ر

 -اکودورب ناب ایخردشدرگ - اتناس - نبن وخ یاهتسدرب هسوب - تشحو نوردب
 - تکارکیوبد - اک اب وگفلا ناجه - هامزا رپ نامسآ : نادرگ راک ,تس رانس

 بطق - نازرل تسوپ - ناتسوپ خرس رجز - یرارف نز - وجاوا - ورد ریموس
 توروز-نوس رتسمتب )ین وب زی ولت یاهملیفناد رگ راک - دهدیم ناشن اد قرش ام

 .(هریغو تکارک یوبد

۴۵, 2 ۰ 

 ب(۱۹۰۸)ناگیشیم.ا ورک :دل وتم(دوک دحا رط)سک اف . سا لب
 - روت اروک د ماقمرد رت ات ردراک - صقر ملعم - ناگیشیمهاگشن اد : تالیصحت

 ووا. ك.رآ دعب ورتم ین اپمک رد ۱۹۳۸زا روت اروک هماقماب امنیس رد راک ع و رش

 ملیف رد دوک د یحارط نی رتهب داکسا )هقرخ ارول :را آ هلمجزا .سک وف
 -. نوسلیو - زارد ککنل اب اب - هری زد - همشچرد هکس هس -(۱۹۵۳ - یگنر
 ارت اپوسلک (۱۹۵۲ یگن رد ملیف ردروک د یحا رط نی رتهب راکسا ) نمو ناطلس

 (۱5۲۳ یگن د ملیفدد دوک د یحا رط نی رتهب راکسا)

۴۳۵۷ , ۰ 

 تالیصحت - (۱54۰۰)وعاکیش دل وتم : (هدننک هیهت) یو نادارب
 -ناد رگ راک ماقماب ۱۳6 زا امنیسردراک عورش - زاسکنهآ - لاسالوووتیتسن |

 -هدننک هیهت ماقمدد تیل اعف دعب هب ۱۹۳زا - ۱۹۳۵ ات ینادرگ راک هب لاغتشا

 - یکسورسء تروص - رجاتسم - لا اکل اداوگ یاهتشا هدای : هدمعیاهملیف

 دد) یموم هئاخ - همر رهش - همطاف هزجعم - ۳۰۱ هداج - راصح رو هنخر

 نا زنادن ز -نارزیخ نادن ز - ها وب د زاب هدیعش - (تشحو هزوم : نا رهت

 درب یاه هاگتسیا

۴۱۲۵۱۲۱۵۱۵052 «:( ۷ 

 - (۱۹۲۸) كدویوین دلوتم : (دوتک ۲ ر اذویسنا رف ینوتن 9
 نیل وا - رتاثت هشيپ رنه - ناتسربب د : تالیصحت - وئل اب اپ ین وت : یلصا مسا

 دوعوم بش دناوتیم نیا : یدعب هدمع یاه ملیف - تیعمجرد یاه رهچ :ملیف

 ناتسب ات - هفرح - ( زوسن امناخ یالب :نا رهترد) ناداب زارپ یهالک - دشاب
 -ناد رگ رسوهنه رب-هنه رب یای ام .تسایشحود اب-لوا هحفصناتسا د -ینالوطم رک
 یام ملیف یرس هشيپ ره - تذل ناگدنی وج - وچن وک وی ر - تافتلا هود

 . بوبحم زور :ین وی زی ولت

۳۴۱۵۲61۱5 , ٩ 

 تالیصحت - (۱۹۳۳)كر وی وین دل وتم :(سب رتک۲) سیسنا رف نآ 3

 نیل وا - رتائت هشیپ رنه - نوی زیولت وویداد رد راک - یساکع لدمسناتسریب د



 ردقچ؛ناوج ردقچ :یدعب هدمع یاه ملیف - (۱۹۸ ) ین اتس ات لیطعت : ملیف

 تب زلاف نوتیادد توس - اهایور یتشک - ( هراچیب لس : نا رهترد) دب
 اجنیانازوس - یاهشفشف درم - اهن اب ایخرد یریش - قاشعرا رف - یلیب ایدیل
 هتخت لگنج - درب دایرف - هایس هرخص رود زور بلقتم سیلپ - دییاوخ

 (هوکش رب تاظحل : نارهت دد) بوچ راهچ - عونمههرایس بس ین اوغراتک- هایس

 هرشح بش رتخد- هتفشآ نامسآ - ور بآ كيوزن - یئاکی رمآ گرزب ننفت
 .بوبحم زور : ین وی زی ولت یاهملیفیرس هشیپ رنه - ناطیش

 : یاه امنیس رد

 3 ام
۵ ۰2۱۱۰15 ۴ 

 یسرسجویت دلوتم (س رتک ۰ هدنن اوسخ) سیسنارف یناک

 رد راکیگلاس هدزیس زا یاهفرح هدنناوخ ناونعب راکب عورش ب (۱۵۹۳۸)

 هک جن ۲ : اه ملیف - ین وی زیولت تاشب امن رد تک رش - ویدارو اه هراباک

 . اهرسپ تیقعت رد - (ناجک | رس : نا رهت رد ) دنتسه اه رسپ

۳ ۳2۳ ۵0 

 تالیصحت-(۱4۱0) مد دل وتم :(نادرگ راک ) یشیچنارفورتیپ
 دنتسم یاهملیف هدن زاس ماقم اب امنیس رود راک - یشاقن - كيزوم « قوقح
 یاهملیفهیهتهب عورش - فلتخم یاههنیمز رد هدعتم دنتسم یاهملیف هدن زاس

 لب اث رد ارت - یئوت نم یگدن ز : هدمع را - ۱۹ع۵زا لیوط رادناتساد

 -الیت ۲ یفل اما رش - اووداپ زا وین وتن ۲ - ۱۱۵ پماک رد یلاتان - ماهدید

 چند : تسب رانسو سیون هژوس « نادرگ راک - هسارف یاههیلاوشو ودنال روا
 سوت وءوفاس - زوک ریس هرصاحم - یدیل هکلمو لوک ره - لوک ره یاه

 < سوبسل هری

 ۴۵۱۲۱ زا, 660۵و

 س ۱٩۱۳ هسنارف .رژوف دل وتم : (ناد رگ راک ) وژنارفژرژ ]
 دعب و اولگنال یرثاه قافت اب امنیس لفحم را زگناینن - رتائت روتاروک ه

 نویساردف ریب د - فارگ و ت امنیس هی رشن دجوم - (۱۵۳۷) هنارف كت امنیس
 بتا اویحنوخ_-(۱۹۳«)ورتم:هات وک یاهملیف هدمع -- ملیف ویشرآ یللما |نمب

 مادام و ویسم تب ریبک سیلهم - نارامیب لته - ندول هار زا روبع رو

 لب یورد - نم تکس -هناخهوركي هراب رد - یت راجت یدروآ ای رد - یروک

 رب رس :لیوط یاهملیف - بش نیل وا - سیراپ یاسیلک - مادرتن -نوبنب وآ
 یاموت -وریک د زرت - لتاق4 یزادناریت - هرهچیب نامشچ -(۱5۹۵۸)دا وی د

 .سک دوز - هایش

 2 و 7م

 تن پمف لار. نم تلما

۳ 2۱۱ ۱ 

 راکعورش ( هدننک هیهت «نادرگراک .تیرانس ) كنا رفنبولم
 -نمیوبحم سوساج : تسب رانسکمک - تسی رانس ماقم اب ۱۹۲ زا امنیس رو

 هه -مچرب دورس - دینک رشت دوخ تخبش وخ ناکشیپ رنهزا - لایخیب و لاحش وخ

 س ربتک | تشک ز اب - یفاد هراباک - تشهب هادرو - دنن اوخیم زاوآ ناگتشرف

 ار وخ لاهدیا هث اخ ککنب دن ال اب یاق۲ : هدننک هیهت كمک و تس رانس كمک

 ومخرس :(یداکمهاب) ینادرگ راک ,هیهت .وی رانس - یب ونج یکن ای - دنکیم اب

 كاقل د-.بوچهب_هب رض - وسنآ و الاب -تفر تمس نآ زا یوالک - بلطحالصا و
 . بیجع یاه رتسمه - کنگ کنه هاررد .هلت - صاخ ساسحا نآ

 یناتدور ِد 113 تام

 ۴ و ۱و ا(عد۱ ۱61 ۱۴۵6 ول ها ج

 (۱۵۳۰) كروی وین دلوتم : (ناد رک رک) ر میاه نکنارف ناج ]

 هدننک هیهت -رت ات نادرگ راک « هدننک هیهت ,هشیپ رنه -ز مایلی و جلاک :تالیصحت

 یشحو -(۱۹۵۷) ناوج هن اگیب : اهملیف - نوب زی ولت نادرگ راک - نوی زی ولت
 -.یروچنم یادیدناک - دننکیم طوقس همه - زا رتاکت ۲ زاب هدن رپ - ناوج یاه

 . نرت - هم هام رد زور تفه

 ار تب هوماراب ایا ,ملیفسلول ,نزذ نیلمنیس : ۱11۵ لاس 07

 ۳۲٩ هحفص امنیس هراتس



 و همت سا

 یی 0 یاههل لک
 مماوقا زا یکی لام 4 نملام -

 . دین امیما یتشک یوت دایز هکنیا لثم امش سپ
 هراجا یسیلکنت | ككي زا , میراد ككلم كي لحاسرو ام . ه « هوا

 اتسن وتکنشقی اج دش اب هتش اد ار شش و رفدصق نآ کل ام منکیم لایخ میادد رک

 دشاب بسانم امشروظنم یا رب منکيم رکفو تسیا هداتفا رود

 دش اب یب وخ یاج منکيمرکف مهنم دینکیم هک ی فی رعت نیا اب

 هتفهکی ام نوچ دینک مادقا شدب رخ یارب دیناوتیم تروصب ارو

 همينکيم كرت ار اجن ۲ رگب و

 :تفگ هتخود وا مشچرد مشچ دن اب

 ۰ مفس ًاتم عوضومنیآ ندینش زا .دوا

 : تفگ رتخد

 دیهدن ماجن | حضا و یلیخا رراکنی | دینک یز ابقشعنماب دیها وخیم رگ اس
 : دی دنخ دجب ۰

 ندزس یارس یلو مشاب هدرک یبدایب متساوخیمن .دیشخبب بس

 هراچندوب حی رص و یب دایب زج هتشذگ هامشش نب ( ف رظرو رادل وب یاه ر ویلیم

 ششیپ ناشی ولگ هوز دشابن هقلخل اصقان 4۳ ارین زره اهن آ همتشادن یرگید

 یساسحا هچمه تاب امشب تبسن مه رادل وپ یاها ز ریب م امک ۰ هدنکیم ربآ

 ۰ دنش اب هتشاد
 زین « دن اب » « دون هتف رگ شیپ رد 1 و ه اتسود رادفر رتخد

 : تفگ دی دنخ
 یاذغ میزر و دن روخیم « جن وک » فدص هک یثاهپیت نیا ؛دوا

 « دنن زیم مه ارم لاح دن راد یه اب

 : تخادن | واب وا ه اواکجنک ی هاگن رتخد

 . دی رادربخ بوخ هرب زج نیا موسر زا هکنیا لثم امش -

 نباآ یل اها هک مث ادیم نم « هل . تسا «جن رک » فدص نات روظنم

 . دن روخیمقشع كل رحم ناونع اد فدصنیا یلاوحنیا رگید ریازج و هر زج

 ٩ هراد یتیصاخ هچمه «جن وک» ًاعقاو

 . تسا هتشادن لاحرهب هک نمرد ۰ من ادیمن

 : دیس رب یراب تنطمش نحل اب دل رتخد

 1 دب اهد رک جا ود زا امش ؟ رکم روطچ

 ٩ روطچ امش 4 -

( 
 . تفگ و دز)یدنخبل «دن اب»

 میدوخب « جنوک » مه اب ودره یعقوم كيتسا رتهب سپ ب
 . دوشیم هچ میبد

 شت آدوب هدی رخ وا یارب «دن اب» هک ار یئاهراگیس زا یکی رتخد
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 | تا و ام ور در ها دیس لا لعاب ساز سم جت بم در ی

 تیلست 1

 موحرم تشذگ رد ۳ لامح اه اوت راهش هلحص

 و سادنناران نایاقآ هب ار «اجودنه دنچپید سادناوکی»

 وهتفگ تیلست موحرم نآ ناگداز ردارد « اج ودنهدنچیپ وک

 بابسا گر زب تبیصم نیا رد یدردمه نیا تسا راودیما
 . دشاد نانآ رطاخ یلست

 )-ف --»-»)-»-)۰»)۹۰)۰۰۰)۰۰)۰)۰  س۰»۰) »پ۰۰

 یلیخ اد یسیلگنا امش . ماهدرک كرت ادراکیس اهراب هکنی | یاری -

 ؟ ه ء دیتسه یئ ایل انیا « تسا یئ ایل انا هک ناتهجهل . دین زیما فرح بوخ

 : داد ناکت قیدصت هب رس رتخد

 یل و ماهدمآ ایئدب ایل اتیا رد « تسا «یل اتی واتینمود» نم مسآ تب

 و ردب . مدرک یم یگشیپ رنه لیصحت . ماهد رک مامت ناتسلگنا رد ار متالیصحت

 رد ود ره اهن[ دعب یلو میایب راب صخخثتم مثاخ كي نم دنتساوخیم مردام

 یئاجایل اتیا یاهرتآأت ردو متشگ رب ایل اتیا هب نم و دن دشهتشک نرت ه هاحكي

 . دوبن صخشتم من اخ كي یارب
 : تفگ هدرک ارد هجوتم ارووخ هاکن دن اب

 ؟ تسامش مبق تسا قیاق بحاص دیتفگ هک یشیوخ و موق نیا

 : دوب كشخو هات وک رتخد باوج
 « كي دز تسود كاب رتشیب . تسین نم دن واشیوخوا عقاورو ء هل

 . تسا یماح روجکاب

 . ممهفیم تب

 زا ار فرط دها وخیم هک یسک عضوب دعب دوب تکاس یاهظحل رتخو

 : تفگ یروش رپ نحل اب دنک فرصنم رکف

 تسودنیا مسا . دیئایب ام ندیدب یتشک هب زور كي دیاب امش « هوا -

 لاباد یلاوحنیاوا . دیشاب هدینش ارمسا نیا دیاش . تس«وگ ال ویلیما» نم

 ۰ دد رگ یم جنک

 : دهدب ناش یواکجنک و روش هک وب «دن اب» تب و الابجح

 نیااب موشیم لاحشوخ یلیخنم ! بلاج ردقچ ؟ یتسار , هوا

 یزیچ « تسا یجنگ روجهچ دن ورگیم شل ابن د هک ی جنگ نیا ؛ منک تاقالم اقآ

 ۰ ۱ ؟ دن (هد رک ادیب الاحات
 لثم . دن رادیم هاگن زومرم یلیخ ار ناشی اهراک . هن هک الاحات

 مه عقوم ره . منیب نم دن راذگیمن اما , دن راد مه یاهشقن روجكي هک نیا

 دنچ مث امب لحاس رد دیاب نم دوریم جنگ یوجتسج یاهراک ل ابن ۵ یتشک هک

 اهرادماهس شیپ زور ود یکی نیمه . دن |هتشاذگ هیامرس راکنیا رد یرفن

 مذک یم رکف مينک تک رح دعب هتفه كي تسا را رق هک دن اهتفگنوچ . دن دشدرا و

 عورش هظحل ره دیاب رکید جنگی عقاو یوجتسج و دشاب هدامآ دیاب زیچهمه

 دراد همادا . یوش

 رول
 مس



 : یقفا

 ماجنا ًاصخش ار یساب ورک ۲ تایلمع «زابدنب» ملیفدد -۱
 . دادیم

 یناب اد رولیتتازبلا لباقملد «وهناوی۲» ملیفدد -۳

 .دنهاد ناشن وا زا اد دییس یاهبسا هزجعم ملیف اآربخا و درکیم

 یاههرا رش » و « ایب ریماتیس » : یاهملیف روتک ۲ مان ۳

 .« تقوربد

 لدنآ رد هک تسا یرناکنوش یاهمایفزا یکی ناونع -۴

 .تسا هتشادن هدهعب اد دن اب زمیج

 ینامذهک كان رطخ هاگ رذگ ملبف یمیدق سی رتکآ مان -۵

 . دود تراگ وب یرفمه رسمه مه

 وم هداتس نیا یاهمایف نیل وا « لادیسیب» و «لوغ» -*

 ترهش «ول راهنیج» لرد یافیا اب نخ گز الاحو تسا یئالط

 . دسرب هتفاین تسد

 . نموین لب یاهمایف زا یکی ناونع -۷

 و تشاد اد دوویلاح ناطلس بقت دوب هدنز یتقو -۸

 . دوب اهروجان درک یزاب هک مهیمایف نبرخآ

 «ندنل یل وج»و« رب وک یراگ » تک رشاب تسیملیفنآ وذع -۵ب

 . تسا هدش هبهآ نامین و [ ین ادرگ راکب هک

 نایناجاق[ كيناردن۲ : هدننک ح رط

 حیحص خساب
 ٩۸ هدامشهلجم تاقب اسم

 بوبحم روتک ۲ ۴
 رد سیریکاچ جرج 1

 اهب اقعزاورپ ِِ ساملا هلک

 : رو تا را تا
 امعم -- ماندب

 : ردتفیلک ی رمگتن وم 1

 ناهگان - تیدبا ات اجنی

 رد نوتلیمه جرج ۳

 رگیدرهشرد هتفهود - نیحت اف

 : رد دیوب نفیتسا []

 ردوهنب - مد یدوطا ریما طوقس

 ؛ ند یوراع سد

 غاد ناب ایخ -كرویوین . راکهانک

 : رد رمیب دداچید |

 نیرت ینالوط - دیاستسوناتساد

 : فرد

 هزحعم: رد دروفنلک

 تشون رس راوسراهچ - بیس

 ٩ زد یی ندا

 را ریلع هوکش - تیلیل

 مار : رد ادن افیرنه

 زود نیرتینالوط - ناگدننک

 تاقب اسمناک دن رب ۲ ]

 ٩۸ هدامش
 تا : نایاقآ و اهمناخ

 ددع ود هدن رب ) هدومزآ رذآ

 اضردیمح-۲ (نارهت - هحفص

 .هحفصددعود هدن رب- ) یدمح

 یمالغ نسح -۶

 سس هلحم 2ا رتشا

 نارسعهت میقم ناگدن رب

 و هدنیآ هبنشزوررصع هنناوتیم

 هارمهاب هتفه یاهزور ریاس ای

 هلحم رتفدمب همانسانش نتشاد

 . دنیامرف هعجارم
 نسح یاقآ یارب هلحم

 دوفساستا ۷۰ ۲هرامشزا یمالع

 هک ی رب وصت هدزاود ئه

 طوب رم دینیب یم نموی لپ زا

 ناونع تسوا ملیف هد زا ود4)
 رک ذ اب ام یارب ار ملیف ۹

 ۳ دینک صخشم سکع ره ه رامش

 دنت رابع اهملیق ناونع
 درایلیب -سارت زا یهاکت :زا

 -غا دین او ریش یور4 رک -زاب

 ود ره - یل اجنج رپ یگ دن ز هچ

 -قشعدب دجع و تاب -عمشیوس

 ایفل دالبفن ان اوج-سودسک [

 زادنا ربآ هزیاچ - داه

 یاهرقن ماج - تسد پچ



 نلرمچ رراکیر

 وصش تویا

 تفاطل
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 ربامنیودلک ورتم ینایمک لوصحم

 ۳( هحفص امنیس هراتس

 - مان یرتخداب یتشک نیا رد مپ

 « دوشیم انشآ « نیراش »

 نوتنک مصخ طسوت نی راش / هتمح

 «تنالک » مان هب تسا یبها رد هک تشدگ نینچ

 هط تنه بس دوو هشهدوا ۰ ساق اتساب ءنوتنکناج و
 ها جر ؛ رهش كي رثا رد یئاکی رمآ ناوج
 تر و نوتنگ نرق نیدنچ هب عیاقو هلسلس
 تمیق هب هدش م ز اعواتاجن یا رب ۱ ۳: ۳ ۳۹

 1۱۵ و نوا تسهزا
 هارهدیشخ تاجن ار «نیراش» ی ۲ کای 9
 دد اد دوخیتشک و ایرولحاس ربتساهل اس نایادخ نی رفن یپ
 . دن ریگیم شیپ «نوتنک »تسانا درگ رساهای رد

 رتكچ وک یتشک كي دندش وربور یرگید یتشک اب دعبیدنچ
 یماگنهودرک نیرگ هب ره اظت نیاتسس ارت :.یکعو یراکش ی و

 هدن اخرچ ار تک دووکیس داهن اهنآ بیقعت رد رس یتشک هک

 داب نیا دربن . تفوک بقاعتم یتشک یولهپ هب یتشک زیت هغامد ابو
 .دن دوب رتشیب كچوک یتشک نایوجگنجنوچ . دیشک لوط رتشیب یتدم
 دروگیسو نوتنک یاهرشمشررب | رب رد تمواقم بات اهنآ سا فصواب

 را یک دربت نیارد نیک سم مهرد هدرواین ار عج دنلب زرگو

 مادک ره یجیجو دروگیسو دشهتشک ربت برض» نوتنک حلسم نا زینت

 . دنتشادرب یثاهمخز

 ار اهن آ در وگس هک دنتفای دایز غرفمو نهآ یتشک رابنارد

 ینتخوسیاهنغوروهچ راپ یرادقم دعد . تفایدیفم هحلسا هیهتیآرد

 هدول ] نغورد رد ار یاهچراپ یاههلولگ نیا دشيم دندروآ تسدب

 هک یث اهنامک هناخ هحلسا رد . درک باترپ نمشد یوسب قینجنم اب
 تداغزا یتفو , دندروآ تسدد دایز زین دوب لعتشم یاهریت صوصخم

 رد هک یئاههدن زواههدرمعمجاب هدیشک شت اب ارنآ دندش غراف یتشک
 . دنداتسیف ابرد قامعاب دود نآ

 3 3 تفارد شنپ ۶ ی دوخ دصقم یب هار یتشک زاد

 ... دندیشوک یمنامک و قینجنم بصن و حالس هیهت رد نانچمهیجیجو

 . دوبملاوعنیازا غراف «نیراش» رانک رد «نوتنک »و
 درک ساسحا نینچای ,دش رادیب دوب هتفخ وارانک رد هک بشکت

 یاضفیتشک ندد اک راویدورد یاجب دوشک عج یتقو ... هدش رادیب هک

 اضفنیارد هاگنود,هن « مشچ تفجود هک دید ار نا کت 5و یا

 نوتنک و تشادن یپ ردیاهرهچو یعبنم هاگننیا.تسا هدنام هریخواب

 .درکیم ساسحا شیوخ دوجو یور اد اهنآ ذوفنو ریثأت طقف
 «نوتنک» نهذ رد یئادص اه هات نیا تشپ و اضف نیارد

 یادصء درو آایمرطاخب یوحم وحن هب ار ادصنیانوتنک .دنکفا نینط

 شصالخ و هدوشک وا یورب ار دیعم نادنز هک دود یشوپ و بهار

 ! درخو لقع یادخ «وبان» یادص , دود هدرک

 :تفگ ی م نوتنک نهذرد ادصنیا

 یادخ «لاگر ن »مشخ رگیدراب ؛ نم سدقم رهاوخ راه

 دهاوخرد لادج وا و وت نبد رگیدراب و دشیتشک نیاهجوتمگ م

 رداسم یا ...دش دهاوخ نایمدآ و نایادخ شوشت ثعاب و تفرگ

 .یهدهمتاخ شکمشک نیاب یناوتیم طقف وت , راتشیایا , هدنشخب

 نهذرد دزود فرظ دات نارازهربهک یداب نوچ مه یئادص

 : دش زادنا نینط نوتنک

 متشاددوخ ورملقرد هک یقحاب من ایمدآ ردام ات هل مرد

 «لاگر ن » ونم ند . منک بطاخم ار دوخ نآ زا یدن ررف 3 متساوخ

 ام لادج نینو « دشت جت اف نآ رد امزا كي چیههک تفرگ رد یلادج

 شکمشک نیاب مناوتیم هنوگچ نم سپ . دیماجن این زین افصو حلصهب
 و ماهتسیاو ماهتفگ مشخ هظحل كي رد هک یمالک هب نم 3 مشخب همتاخ

 شیوخنب مئاد لادج هصرع ار یتشک نیانم «دن ام مهاوخنآ رس رب
 و ماهدناوخ هن ادواجنی رفن یتشک نیارب نم .ماهدادرارق «لاگر ن»و

 . مریگب سپ اد مالک نیا مناوتیمن
 : تفگ «وب ان » یادص

 7 :یکاخرشب ودنآ دوجو ردوت هک یشتآ فصو فا ی 23



 زایدب یفآ دندش شکمشک نی ثعاب هک هتخابلد درمو نز نآدوجو

 نابادخ مامتووت کگنچ زا «راسول »و « تیئاپراز» . تفرن نایم

 نیا رد اد اهنآ وتو دوبنوت تساوخ نیا ایآ . دنتخبرگ هشيمه یارب
 ؟ یدرکن یرای یدبا نیرک

 .. نم سدقم ردآرد ۰: یاهشیدنا و لقع یادخ ًعقاو 93

 دونشیم دوخ نهذرد ارام نخس نونکا هک ار درم نیا مشچ راذگب
 هدیئازیبوشآ هچ یکاخ دوجومود نآ هاذگ زا دنیبدبوخ ات میت ؛اشکب

 هژرابمرد دوخهنیک و مشخرد نه هکدنک تواضق دوخ وا راذگب. دش
 . هن اب متشاد قح «لاگر ث» اد

 :درک راکت « وی ان »یادص

 .دنک تواضق دوخدرم نیا داذگب . دشاب نینچ

 یهتهدرتسگ یاضف و دش هتفرگربنوتنک دوجو زا اه هاگن
 نارازه.تفرگناجیهت مک مک .تفاب همادا تیدباات یهت نیا و دنام

 شخرچهب رکیدکیدرگ ناهیک و اضف رازه نارازهرد دیشروخرازه
 .دندمآ رد شینج هب ورینود نایاپیب یاضف نیا نورد . دندمآ رد
 زایکی . دنتشاد ینورد یروشو تایح یگیدکی زا ادج هک ورین ود

 تایحو ترارحاب هک دوب یاهدننک هریخو هدنیاز وترپ تردقود تا

 دیدهتوحمو یتسینهب هک دوب یهایسو یگریت حور یرگیدو دیپتیم
 ودنیازا كيرهرد :تشاد هتفهن ار کگرم یکیراتدوخرد و درک یم

 ددو یگدنزو رونهتسه یکی رد « دوب سوسحم یمک ارتم هتسه وریث
 ودنیازا كيره رهوجو حودرنیاو ... کگرمو یهایس هتسه یرکید
 .دوب ورین

 كيو نز كي ریوصت نوتنک یهدن ام هریخ نامشچ رباربرد
 نامه ودنیا هک تفایرد نوتنک . تفرگناج ماهبا هم نایم زا درم
 ار بوشآ نآ ناشقشع هک دنتسه راتشیا هبهار و لاگرن بهار

 ودنوچ مهرظنب « دندوب مسجو لکشنجب یزیچ ودنآ تسا هدیئاز
 دوجورد دندرک یمهولج ناعمل و جومت زارپوهدن زرل ریوصت ود .حور
 ودنیا هک یمدق نه ابو دیشک یم هن ابز یناشخردهلعش ودن ۲ زا كيرح

 یاه هلعش نآ دنتشادیمرب رگیدکی یوسب یحانتیال یاضف نآ رد

 كيدزن مهب حورود نيآ ,دشيم لیاممهیوسب ناشیا دوجورد هدنصخر
 یکی هتسویپ مهرد هدننک هریخ هظحل تي رد ا هنذگ کود ِ

 مه اراهتنایب یاضف هک دیهج یقه هلعش ود نآنتخیمآ زا و دندش

 هتسکش مهرد اهایند و دیزرل اضف ,دش هتفشآ اه دیشروخ تخیر
 همه یناشورخ جاوما ء دش هدنک ارپ ناشخرد یاهرذ رانهاب هتسکش

 یاج:چیه .دش فقوتم یگددنزو نامز . دناشوپ ورف دوخ رد ارزیچ

 .تفرگ ارزیچهمه

 : دیچیپنوتنکن هذرد همزمز .
 او: انک نوا نم

 : دنکفا نینط یگید همزهز

 . دنیبد اچ نک زاب ارش اهمشچ -

 یاهتردق نآ رد هک دیدیم اریرون زا ولممقاطانوتنک كنيا
 دوخرد ارنانآ هوکشو تمظع وترپو هتنشت یدنتسرب ی رعفوقتخ

 رانک و راکهانگ هبهارو بهار نوتنک اهنآ یباربرد
 ! درکهدهاشم ار «نیراش» اهنآ "

 دیدیم ارنازورف هلعشنآ یگید راب هبهارو بهار دوجورد

 . دود هدین اشوپ 3

 . دیشک یمهن اد ز مهبن اجب نانچمه نایادخ مشخزا میب نودب هک

 یاج و دش وحم نوتنک نهذ زا كدنا دن او هدی زر سس وصت

 : .تنفوگ تهرگید نیوآ اوفا
 ار گید نانزو نادرمزا یاهدعو تنالک و نیراش , هبهارو بهار
 دوب یدنلب بارحم اجنآ رد . دناهداتفا تکرح یب هک درک هدهاشم

 بارحم نیارب . دیشخبیم یوحم تل احنآب یکنریدروجال هم هک
 هتخادرپ و هتخاس ادیپان يا باب برکت یتشک كي همنیآ نوردو

 « دشیم

 نیا تقف :نوعنک . ده ات دوجود هرذ هرذ یتشک هک نانچمه

 درک هدهاشم اد یرگید یتشک ناکمو نامززا یرگید داباردیتشک
 زایت وگ هک یایتشک . تفریذپیم لکش دوخب یتشک نیااب هارمه هک

 . دزیم جوم مافق هرقن یاهربا نآ رد هک یئایند زا نوگلینیئ ایرد لو

 - گكدن ابا رحم یور تكچوک یتشک ۰ گر دوخد نیوکت تروص

 یتشک نآ . دولآمهوو هتفرگ رابغ یایند نآ ردو تفریم الاب گلدن |
 یتشک نوتنک . دشیم هتخاس دوخ مهبمو وحم داعبااب زین زیمآ رحس
 رد هدش ادیپ یتشک نامه نیا , تخانش ار بارحم یور یکسورع
 . دود یکتس هحول

 زا كبره ریدقت , تفابیم رد اریتشک ود نیا دنویپ كنيا
 ویو کی یتشک هن اثن و لیمسیتن 2ثک رهوعرگددریدقت ودنآ

 . جاوما رب اجنآ و تفریذپ نایاپ بارحم یور كچوک یتشک
 ار یتشک هک یئادیپان یاهتسد لاح نآ رد دوب هتفرگ رارق یبآ
 ۰ یلیتتک رم هواتفا یا نکیپ كيهچ کی هدعزارد دوب هتخادزپ
  اهرکیپنیاو دار 0 ارهیقب و نیراشو تنالک « هبهارو بهاررکیپ

 ادیپان تسد نمهاب هک درک هدهاشم نوتنک دعب . دندش دیدپان و وحم
 ۳ . دشهدن اشن تكچوک یتشک هشرعرب کكي هب كلی ی اهكسورع

 اف کر ناکمو داعبا نآ رد , دولآ مهو یتشک هشرعرب
 . دیدرگ رهاظ دود و هم نایم زا یثاهرکیپ

 رب یاهدننک هریخ رون دوبهدز هیکت نآ رب راتشیا هک یناکمزا

 1 ,«لاگ ین >هاگیاجزا ۰ هلص افیب کت دید ات ورف كچ وک یتشک زایمین

 . داتفا ورفیتشک یکید مین رب یتملظهباس ۰ کر میادخ  ییوصت نی ۰
 . دیدرگ وحمو هدیژرل نوتنک نهذرد زین

 نیا رد . دتنام هربقم یکقاطا , دوب یرگید هرجح اجسا

 .یغارچ بارحم نیا زارفربو تشاد رارق كچوک بارحم كي هر جچح

 نکا دو یم افکت یه آب یرون هک دوب هتخب وآ

 3 درخولقع یادخ «ویان» گنر 0 دوبیبآ

 اجهمه قاطا راویدورد

 بهارود .دروخیمشچب كچوک یکسورع یتشک نآ بارحم رب
  یفرظ زا دعیو دنداد رارق یبلاقرد هتشادرب ار یتشک نیا شوپیبآ
 یتشک :دندرک ریزآس یتشک نیایورو بل اق نیارد ار باذم هدامتك

 . دشهدنشوپ ثگ رزب یاهحول رد

 یناتساب رهش یاهراوبد اجنیا . دش وحم هدیزرل ییوصت
 میظع یهاپس اد رهش یاهراصح . دوب رهش دبعم جربنیاو «كوروا»

 ی 3 تشاد هرصاحم هقلحرد

 . یکیپ ینارون قاطا فک رب راب نیا

 دراد همادا



 1۳ وا تمسق هصالخ ۱

 یثاکیرمآ ناوج نادرک راک سکورب دراچیر لبق هرامش رد

 و هتشاد نایب < راکش نیرخآ » شفورعم ملیف نیل وا هراب رد 1 اطم

 دا رق یسدرب دروم امنیس یایئداب ار اهن | هطبارو مایلب ویسف ادا انمض

 یرکذ ؛ تسوا دوخ هتشون هک بلطم نیارد سک ورب دراچیر « تسا هداد ) ب ۰

 سمتَقه <یناوج نیریش هدن رپ» و «غاد یناوریش یود هب رگ» ملیفود زا هی ۱

 اهن ۲ یدادریملیق زا ار دوخ تارطاخو هدرک زمایلیویسدت داثآ زا سس ۱

 ۱۱ ی را مه ۱

 ۸م هجوت یلصا لیلد یلو
 ِب

 وا دوجورد هراومه هک تسشا واب

 تسدهک دراد دوجو ناهنپ یتلاح

 . تسین رودقم ین شاد نآ ربنتفای

 نکمم طقف نرود لاعقم

 شایعقاو تیصخشزا اروایمک تسا

 ملک ناتاد سمت و هدرک رود

 نیادقاهنارگیزاب بلغا , هناشک

 یئتفاین تسد و ین اهنپ یاههبنج

 دناوتیم ناسناو دنتسه یونعم

 همهناشرب وصتب ندرک هاگن اب طقف

 « دنک ینیبشیپ ار اهنآ تیصخش
 زیچ نارگیزاب لیبقنیا دوجورد
 ۱ تسدن یا یا هشت شک

 یتنارگیزاب زونه هناتخبشوخ

 ین وددیاهدادعتسایارادهک دنتسه

 نبرود لباقم هکیماگنه و هدوب
 رو ره ره صف
 ناشدوجورد یتلاحو ساسحاهاگآ

 ته کف دوشم هتخیگنا ف

  تسا: اهن | زا یکشت نموننناپ هک"
 تا یصولخ عون تي یاراد وا

 یورهب یک »ردارث ] ماهدرک یعس هک

 اد نکا . مربب راکی «غاد یناوریش

 صولخنیا ۰ دیرگنبار مایف تقد
 . تفایدیهاوخ زاب ار تیمیمص و
 زا شیپ ابلاغ نیبرود ملیف نیا رد
 قیرط زاو هدش كيبدزن واب شیپ
 لثاسموژ ان وسرپ دنکتم یعس هاگت

 نموین لپ ,دیامن فشک ارو اب طوبیم
 و تقادص یاراد شایزاب رد
 ناوا رفت یعسهو تا ییمیمص

 و تف سست نآ نتشاد ظوفحم رد

 ناوتیم هک تسا یزیچ نامه فا

 هکیتروصرد « نیرود كي كمکب
 هتشاد رایتخا رد یوخ روتک ۲

 :. داد ناشن « میشاب

 ناطو رهاظ

 صاخشا رهاظ یور دی ابن

 تسا یزیچ نآ نیا . درک تواضق

 یور هد یک » رد ماهدرک یعس هک

 يور 4 رک زا رکب د یا هنحص

 «سک و رب راچب ر» هتخاس غادیف ا و ریش



 نیارد . مهد ناقن «غاد یتاوریش

 -لپ ژانوسیپ هک دشیم هدید مایف

 و هدرک قرف یلکب قیاساب نموین

 و حیضوت , شاهتشذگ عقاو رد

 . وا یلعف عضو یارب تتسا یک

 یایندزا تسین رد اقهک ژان وسرپندٍا

 همانزورد ۰ داد ار تلفنم شزرو

 دن اوتب لقاالهک درو ایم یوریسون

 رد . دسیونب نیچ شزرو هراب رد
 هک دروخیمرب هتکن نیاب اجنیا
 لئاسم لح یارب یسیون همانزور
 زا اهنت و تسیث یبسانم و وا

 دهاوخ هک تسا شیوخ نورد هار

 هل نیا یاربیلح هار تس اوت

 شوخنوردردهچن ] دی اب وا. دی اید

 شیامن نیاو دزیرب نوریب دراد
 نیرت یاب رد نم ار بلاج

 ناشننیمزریز ینعی « هناختمسق

 عایق تسق نیرخآ رد . ماهداد

 دوخ هتشذگ تارطاخاب اهژان وسرپ

 ی ایشامامت ابردپ . دنوشیموربور
 عقاو دود و هدرک یرادبرخ ۴

 یث ایشا. دنتسهوایدنمت ورث لیمس

 .دنتسههد افتسایب و هدوهیب الماک هک

 تسدب هک یزیاوج مامت اب رسپ
 دوخ شزرا یلکی یکید و هدروآ
 هک دود مزال . دناهداد تسدزا ار

 هبتخلالماک ژانوسرپ ودنیا حور
 , دن زادریب یگیدکب یاشامت
 هک ردقره - تقیقح یتسیاب یم

 وریود زا , دشاب دوآ ترفن
 نیا زا دعب طقف . ددرگ هدهاشم

 زا دنناوتیم اهن آ هک تسا دروخرب

 كيب و هدمآ نوریب نيمذ ییذ نيا
 ناتسادو هداهن مدق زابرس یاضف

 .دنک یطاردوخ یداع سم هراب ود

 نموینلپ ژانوسرپ تخانش
 ناشرهاوظ یورزاطقف زویآ لربو
 تعسق طقف اهن | رهاظ . تسالکشم

 لیکشت ار ناتتیصعش
 تخاسراداوار اهن | دیاب . دحدیه

 حراج
5 

 ار دوخ قیمع و یلص تعیبط هک

 تردق و فعض تاکن و هتخأس ر

 هجن

 ار یراوید هک یدرم نداد ناشن

 شنمشدیت اسباب دزیریممهرد ار

 رعمک نیل 6 درام بولغم ۳

 یدرم نداد ناشن ات تسا بلاج

 . داد فعص اهراک نیا ماحن ازا هک

 همزال روهت وتک رج دق اف هک ارز

 هک تسا یزیچ نامه نیا . تسا

 هژرابم اهنت

 امنیس هراتس

 . دوشیم هدیمأت مارد

 ۳۷ هحفص

 « دروایم دوجوب مارد هک تسین
 تسکشاب یزوریپ زا عالطا مدع

 یتقو . دنکیم مارد داجبا هک تسا

 ینط اب ی اههبنجده | وخیمژ ان وسرپ اى
 اه دزاسرهاظاردوخرتک اراک

 . درو ایمدوجوب اشامت یاربیبل اج
 رد هک «یرتنگ ر ملا» ژان وسیپالثم

 دنکیهیعس ناعاسنایمرد : ۳

 دیک تی یافتا اهن | لخ رد

 رد و مدرم نایم رد دراد لیموا

 هکن ] یبوا . دنکیگدن زاهن ] راوچ
 هد نتشید یگدنز رد دن ادب دوخ

 .تبقف وم ات دراد جایتحا قشع هد

 تاب اس هه وا دوجو رد

 شورفودب رخ لی اق هک دراد دوجو

 یرتنگ رملا

 « یدنک روترآ » ژان وسرپ

 یدایز تیمها یاراد منکیمروصت

 یضعب طابترا هلیسو وا . دشاب

 ژانوسرپو صوصخب یاهرتکا راک

 «سی ول رلک نیس» باتک ددعتم یاه

 لماوع یضعب نینچمه و دش اب یم

 نآ هراب رد گنج نامز هک ین اور

 هدرک تبحص هدنسد و نا دوخاد

 . مدوب
 روطب الاماک ار «سیئ ول لک نیس»

 تکتسهرردف مدرک تاقالم یفداصت

 یونامز را دود۱ *۶۶لاس

 یارب یبدآ یاهن اتساد هاگهاگ

 وتشونیم « 50121۳6 ۶ هلجم
 نامرنل واد اقتن |نمضرد هک دود وا

 1۳6 ۲101« ۴ 02۲۳016»نم

 دزوخرب نمض

 تبحص شیاهنامر هراب رد وااب
 تش ون ۱ را

 نیا هک یریثأتزا نم و میدرک
 « یرتنک ملا » ًاصوصخم اهنامر

 . دون رک را نم یور

 5 متعگ نرکتس

 «یدنک روت رآ »هک یژان وسرپ

 . درکیم یزاب ملیق رد

 و نامد ژانوسرپ مسجت لاح

 نیع رد

 هراب رد نم هک تسا یژانوشرپ

 ردنم یعس : مدود هدرک رکف 0

 لد اقم هلطف رحار وا هک دود نا

 وا اس ؛ مهد رارق تک ا

 قفوم زونه هعرتنک هل ا فالخرب

 و اد اه یارب یلح هار نتفاف

 نایاپرد

 نم هک تشاد دوجو یاهنحص ملیف

 . دود هدشن تقبقح تفق"

 تا متشاد تسود یلیخ ۳

 زا کی رمآ روست اس هتیمک ار هنحص

 بیترت نیا هنحص ۰ درک فذحملیف

 , اسیلک قیرح زا دعب هک دوب
 ۹؟ک تک ملات هد «یدنک روت ر]»

 : دیوگیه

, 5۳0100 701 806 
5۳0 

 , كيدزت هدنیآ رد رادید)

 ( ۱ ردارب

 :دهدیمباوج «یرتنک رمل »

 52 7۵1۲ ص طفل , ظ0 اوت
 ] ۱ ردآ رب ؛منهج رد رادید)

 روترآ 2 درکیم داجیا ینامد

 یبوخارباوج نیا ینعم «یدنک

 دادیم ناشت رما ناو هدرک كرد

 هچ كيتاما رد رظن هطقن زا هک

 رددراد دوجو ناشنابم یاهطار

 هنحص نیا عطق زا دعب هکیلاح

 .دمآ یمن تسدد هه ۱ هجیتن نینچ

 یاهلمعل انسکع,«ی رتنک یملاد

 هد زادعد

 نمزا مدرم

 2 له ۱ هادی
 یاهتیصخش زا یکی «؟دیاهتخاسیملیف

 یارب د

 شقن ایندرد اکیرما هک الاح هچ

 ۰ دروآ دوجوب ینشخ

 دمآ هدرپ یور ملیف

 5 تفک نرمت ناتستوفرب مهم

 :تلیف نینچ . دراد ار یربهر

 اهروشک ریاس مدرم ؟ دیا هتخاس

 اهن اب امش هک یئاکیرما نیا هداب رد
 دنهاوخرکف هچ , دیهدیم ناش

 ( هر

 تقیقحنم «ی ی نمل ا» رد

 نارک اشامن ا ۰ ماهداد اش ار

 ناغن اهن ام ارتفیقح هک کتک سع

 ار .ملیف ناتسادزگ ره « دیهدیمن

 یا یتقو ۰ در دنهاوخن رواب

 : دن درکیم لا وس

 « ؟یاهتخادرپ تقیقحنداد ناشن

 هب الاح ارچ»

 تست | وتیمیسک » :مدادیمباوج

 تقیقح یوجتسج رد دبوگب حیسمب
 یدایزهدع یارب هک ارچ , دشابن

 «؟ درک دهاوخ یتحاران دیلوت

 نیا
 . درکیم یریگ و لج

 تقورهو الاح تقیقح هب تخادرپ

 ثحب همادا زا الومعم باوج

 نامز ریز

 تک .د د

 مامتان

 دروفناک تک رش اب سکورب زا یقفوم مایف « هایس هتخت لگنج



 راهظا یت اعوبطم هبحاصمتی رد نوت رب دراچب ر ۵

 یگلاس شش و لهچ نسب یتقو ۱۹۲۷ لاس رد هک تسا هتشاد
 زا تسد هشیمه یا رب «دیسررس زین شدا هرا رق تدمو دیسر
 ریغ نم یارب » : درک هفاضا سپس یو . دیشک دهاوخ اهنیس
 رد یتح نسمیاه روتک ۲ زا یضع دنن ام هک تسا لمحت لب و
 و موش رهاظ اهملیف یقشع یاههنحص رد زین یریپ نامز
 « !دشابیم مدن زرف یاجب هک مریگب شوغآ رد اد یرتخد

 رضاحلاح رد یسیلگن | روهشم روتک ۲ زلیم ناج ژ
 « لب لاه یرسم » شرسه هک تسیملیف ین ادرگ راک لوغشم
 ارس [لوا لر زلیم یلیه ناش رتخد و هنش و ارث یوب رانس

 نیرتجرسخ مک زا یکی یق داوناخ ملیف نیا . دنکیم یزاب
 . دوب دهاوخ ریخا یاهل اس یاهملیف

 روهشم هاگآ راک «سمله كول رش یاهارجام» ۵

 ناونع تحت ملیف نیا . دیآیم ردملیف تروصب مه یسیلگنا

 «یل ون اک وامیج»! رث ۲ ین ادرگ راک و دوشیم هیهت (۴هو) «هم»
 .تسا راد هدهع

 هشيپ رنههروفالیرام ۵
 اس اد وانا رهت رد 4سک یا

 باتفآ رب ز» ملیف ردنوا دنل ۲

 اهزور نیا « دیدید« نازوس
 تیب ودحمیگشیپ رنه رب « والع

 نیب كاب زوهدد یاهداعل |قوف
 تسدس یون ا رسف یاهن اوج
 اب هک شزاوآ تاحفصو هدروآ

 «هد رک یها رمه شودوخ راتبگ

 .ستا هد رک ادیپ یا هقب اسیب شورف

 لمعكيماجن | یارب هتشذگ هتفه رولیت تبازبلا ۵

 ود رب رس ندنل یاه كينيلک زا یکی رد یه ات وک تدم یحا رج

 دن اهداد را رق یحا رج لمع تحت ادرولیت تا زیلا ارچ اما
 یواکجنک نآ هب تبسن مه دیا رج ناراگن ربخ هک تسا یلاوئس
 درومنی ارد هدش رضاح سک چیهیل و دن اهدا دجرخب یناوا رف

 .دی وگب یزیچ
 کی رمآ 4 سی راپ زا شت رفاسه زادعب هک ادن انیج ۵

 كي طقفمی داوهژوراب وا هطب ارهک ووب هتفگ اج همهردو هشیمه
 هبحاصم كي رد [ ریخا « تسا هدوب شیال آیب و هداس یتسود
 یلعف یوزرآ نیرتکرزب » : تساهدرک فارتعا نینچ رگید
 تدم یارب دها وخیممل د . تسا میداو هژوراب جاود زا نم

 «موشب یددعتم نادن زرف بحاصوا زا و منک ی گدن زوا اب یدایز
 نونک است هک یناونع نیرت ینالوطو نی رت بیجع ۵

 اهزورنیمه هک تسیملیفهب طوب رم هدش باختن | یملیف یا رب

 لوغشم کیت اماج رد عقاو وگعا وم جیلخ رد نی وک دراچب ر

 یایاپ ءایاپهوا »: زا تست رابع ملیف ما . تسن ]ین ادرگ راک
 نیکمغ یلیخ نم و هتخب وآ رادب هسفق یوتارت نامام « هراچبب

 «لسا ردنیل ازور ملیف لوا یاه شقن ناگدننک افی | .«متسه

 . دنتسه ثبفد رک وه و سی راه اراب را : سروم ترباد

 شخپ قح متسیب نرق سک وف ین اپمک - كرویوین 3
 یاهملیفنی رتنارگ و نی ری بربزآ ات ؛< لیحنا »و ملیف یناهج

 لاحبات هک یتناراگمومینیم نیرتالاب لباقم رد ار امنیس خیرات
 ریدم اد بلطم نیا . تسا هدروآ تسدب هتفرگ قلعت ملیف كيهب
 سک وف ین ایمک . تشاد مالعا كون از .فالیراد «سک وف یناپمک

 « زت دآ نوسیز اسملیف ین ایمک ریدم قافتاب ار ملیف نیا شخپ قح

 سکوفهب داددارق نیا هک درک شاف یو ؛هدرک لیصحت نمی اهتویلا

 ارت ستنادالد هک )ایل انیا زجب ایند مامت رد ار ملیف شخپ قح

 «نان وی شی رتا «سیث وس 0 لیئارسا 0 ) هتشاد ظوفحمدوخ یارب

 راذگاو اهروشک نیارد شخپ قح البق هکدهدیم این ایساو لاقترپ

 یرتمیلیم داتفه وا -۱- دات هقیرطب «لیجنا» ملیف .تسا هدش
 رد كرویوین رهش دد ۱۹5 ریماتپس مهدفه زور و هدش هتخاس
 لوط ددرگیم حاتتفا دش دهاوخ مالعا ًادعب نآ مان هک یث امنیس
 كون از هتفگهب و دوب دهاوخ تعاس هس دودحرد ملیف نیا امت

 !ر شیادیپ باتک دش زاغآ نآ هیهت ۱۹6 هم رد هک «لیجنا»

 طس وت ملیف .دوشیم لماش میها ربا تشاذگ رس ات هتف رگ رشب تقفلخزا

 یویرانسو هدش ینادرگ راکنوتساه ناج طسوت و هرهتسیتن دالدونید

 « لوتوارتیپ .تساهددوآ رد ریرحت هتشرب یارفرفوتسیرک ارت آ

 « دیرگربالوا ؛ زک داپلکیام : رندداگاوا «تاکسا . یس جرج
 نیاناگشیپ رنههلمجزا نتساهناج و دیوب نفیتسا سیداهدراچیر

 , دنتسه ملیف

 ردیدراه ولرول زادیلقتهب كيمک جوز كي آریخا ۵
 دن ومی رو «هرغال» روا زا لراش . دن [هدش هسن ال هسن | رف یامنیس

 نیا ناد رگ راک .دننک یم یزاب اهملیفرد «هقاچ» ناونعب وود
 هتخاس یدراه و لرول یاهملیف نامهزادیلقت هب هک اهملیفیرس

 . هراوههن ور» مان تسا یصخش د وشیم

 روهشم هدننک هیهت و نادرگ راک «زدرا ودا كيلب ۵
 4هچکگنج روردپ » شاهدنیآ ملیف یا رب تسا هتف رگ میدصت
 نتخاس جرخ هزاس دووبل اهرد یئ ایل اتیا رهش كي «؟گید رک

 تسایل اتیاهب یراد ربملیف پورت ترفاسمحرخاب ربارب رهش نیا
 لحمرد ملیف هبهت زا یتلع هچب تسین مولعم ملیف ناد رگ راک و

 .دنکیم یراددوخ یعقاو

 یوب رانس دروم رد هک یماکنه نیلی اچ نیدل | رج 
 -یم ثحب ملیف ناد رگ راک اب « ریتک اد زین و » شاهدنی ملیف
 : درک ضا رتعا واهب روطنیا درک

 یودیسا و هداتفا قافتا رایدنچ .هلب یقدن ز رد »

 دیهاوخیمامش الاح و هدیسوب ارم یسک لاحب ات امنیس هدرپ

 .تسا نکمم ریغنی | «؟مهدب ماجت ( ملیف نیاددار راکنیا نم
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 : دلج یور

 نوتلیماهجرج

 : دلج تشپ

 وژن ومودنلیم

 هدلک و رتم ین ایمک اب شفالنخا زادعب نول دنا

 ۳ : دش ین ایمک نیااب داد را رق خش رجنم هک ری ام

 یارب یاهلاس جنب دادرا رق ایبسلک ّ ایمک اد و درک تعجارم

 هسنی ا هژوس . تساهدرک اضما یثاکی رمآ ملیف هس رد یزاب

 بیت رتنی دو دش دهاوخ هتش ول «نول دنل ) ص وصخم ملیق

 بد دیما کی رمآ رو شنتیقف وسهب دن | وت یبم نولد نلآ

 .دش اب هتشاد

 الوسروادروم رد یسیلگ (ناگدننک هیهت زا یکی ۵

 :تساهد رک رظن راهظا روطنبا یسی وس یاس زژ هراتس سرد ۲

 نویسا ردفنک رد نونک اتهک تسایرامعم رث ا نی رت تمیقب ذوا »

 (۰ تساهدش هیهت سی وس

 آ ریخا نوت رب دراجب رقب اس رسمه «نوت رب لیبی اس 

 هکی بشو تسا هد رسک راد «بالک - تیان» تي كروب وب رو

 نا رت ددا زا یکینم »:تفگ هرکی م حاتتفا ار اجن ۲ ًاصخش

 روصشم ایت د رد سه وش زا ی ادج رطاخب هک ممتسه ین اهن ز

 كنب دلب اونا زوس اب یتک رش نیارب هوالعنوت رب لیمب اس. «ماهدش

 ردقافت اب و تسا هداد لیکشت کنیدلیاو لکی ام قب اس رسمه

 یشوررف هحفص هزاغم كی كروب وب روعقا و «جیلی و چی ونب رگ»

 تسود ود هکنبا زا رظنف رص كي رش ود نیا . دناهدرک زاب

 تبازیلآ یدع نارسهوش یلبق نا رسه زین ود ره دنتسه

 !دن (هووب رولبت

 + ۷۵۵ رهج» ملیف هک مییتف ای عالطا ترس لادک اب هه

 یاهملیف لاویتسف رد شوی راد ريژه یاقآ ام تسود رثا

 یاهرقن الالب زا ترابع هک ار مود هزیاج نل رب ین وب زی ولت

 دعتسم نا وج ناد رگ راک نی اب كد ربت نمص .هد رو آ تسدد ؛تسا

 لح 2 اب وط یاهملیف هیهت هنیمز رد اد یرتشیب یاهنیقف وم

 . مینکيم وژرآ
 اهس رتک [نیازایکی هبحاصم تقوجیه من ادیمن

 . هلب املسم ؟ هث اي دیاهدناوخ دناهد رک جاودزا هزات هک ار

 -شوخ اهخساب ددقچ ره هک دیاهدرب یپ هتکن نیاب نیارب انب

 رهب . تسا هدیسررس رتدوز جاودزا نادود هدوب رت ه انیب
 ناوا رف هلص وح اب دروم نیارد یسیلگن (اراکن همان ز وركي لاح

 ید ادعت هبح اصم شا یصخش ویش رآ رد وتسا هد رک یمل اح قیقحت

 ام و تسا هدرک ادیپ ناشجاودزا زادعب ار اهسپ رتک ۲ زا

 :مینکیم لقث ناتیارب ار اهباوجو اهلاوئدزا یضع اجنی ارد

 درک جاودزا نوتلیهكين ابیتقو- رولیتتب ازیلا [ |

 رگیدههزا ار ام دن اوتیمن زیچ چیه .میتسه تخبش وخ» :تفگ

 جاودزاكيدلیاو لکیام اب ی

 ۹ ماهد رک هچ هک منکيم ی

 :تفگد رک جاودزا رشد

 لوط لاسلهچ لقاال اع

 ینوتنا ٩۵ لاسرد .- کتک رک ! اتیت 3

 ۳ : جور رث جادو لی هرخالا » - تفک اسیلکزا حورخ ماکت هدرک جاودزا لیتسا

 « درک ادیب ار ميکدد ز درم

 1 ۳ ی
 حس یی سس یر ی ال

 ودزا » : تفگ درکجاودزا

 زادب اب هشیمه یارب نوچ « تسین

 -هس وروت رب وراب شچا هدزادرومردسنمگ رب دی رگنیا []
 زر ناعرمع هیق ام »و : یتخشوخ اب مّآوت 1 تفگ نیل ینیل

 . « دن | رذگ میها وخ

 نیتسخن ارانب راک ان ۲ ۵

 ناد رگ راک «رادوگ لول -نا ژءراب

 نبمه لالاخ رد .د رک فشک و جوم

 مهاب ودنیا هک دو لاوحا

 ناشجا ود زا امادن د رک جا ود زا

 قالطو دیماجن این لوطب های ز
 روصت فالخ رب اهتنم. دنتف رگ

 نانچمه ناش رسنه طباور

 رادوک لول ناژ .تف اب همادا

 شقت یافیا یارب : دی وگیم

 یسب رتک آچیه مي اهملیا یی رتهب
 باخت ( ان راک ان ۲ زجا ار

 . درک مهاوخن

 تاب رظن تحت هک تسا یتدم دنلپ واهوداب ویل وا

 هک ئ دیس رب واز یتقو .دشابیم زا ءآ نتفرآ | رف لوغشم هاتسا

 خساب رد تسا هد اتفا ندناوخ کف یکل اسهن و لهچ نسرد ارچ

 یب وخ یادص هک راد هدیقع مرهوش هکنیا یارب » : تفگ (

 ۰ « مداد

 ینسم اد شنقفاوم تقوچیه هک تسا هنفگ رشبفیدا ۵

 مالعا یمسر ریغ اب یمسر روطب رولیتتا زیلا نداد قالطرب
 . دن ادیمدوخیع رش نز اد رولبت تا زیلا زونهو تساهد رکن

 شایت راجت یاک رش زا رفن دنچ قافت اب نیوناج ۵

 و یاروم تكمدرف . سود بورد ؛ شرگید كب رش هس هیلع

 دد یو . تسا هدرک تیاکشهاگ دادب (نازرات) رل ومسی و یناج
 هبا رک تمیقرد هک هدرک مهنم اردوخ یاک رش شاهمان تیاکش

 یصوصخ روط ووایلبق عالطا نودب تک رش یاهلته یاهقاتا

 ل رتنک هک تسا هد رک اضاقت هاگ هادزانب وناج . دن اهدا د فرش

 . دوش راذگ او وا 4 تک رش یاهلته




